
 

 
 

   

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2016 

Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU 

 
 
Spis treści: 
1.Uchwała  nr IX/82 z dnia  27 października   2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 27.10.2016 roku. 
2.Uchwała nr IX/83 z dnia 27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia projektów Regulaminów Komisji Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN, zaplanowanego na 28 paździe rnika  2016 
roku. 
3.Uchwała nr IX/84 z dnia 27 października  2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I Ligi 
Futsalu Kobiet na sezon 2016/2017 i następne. 
4.Uchwała nr IX/85 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały XI/288 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o 
Mistrzostwo Polskiej Ekstraligi  Futsalu Kobiet na sezon 2013/2014 i następne. 
5.Uchwała nr IX/86 z dnia  27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr X/158  z dnia 15  października  2014 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej dot.  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy Puchar 
Polski na sezon 2014/2015  i następne. 
6.Uchwała nr IX/87  z dnia  27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr X/269 z dnia 4 października 2013  roku Zarządu 
PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski  w futsalu U-
20 na sezon 2013/2014 i następne.  
7.Uchwała nr IX/88 z dnia  27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/292 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 
dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-18 na 

sezon 2013/2014 i następne. 
8.Uchwała nr IX/89 z dnia  27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/293 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 
dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-16 na 
sezon 2013/2014 i następne.  
9.Uchwała nr IX/90  z dnia  27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/294 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 
dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-14 na 
sezon 2013/2014 i następne.  
10.Uchwała nr IX/91 z dnia  27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/289 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 
dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu Kobiet 
U-18 na sezon 2013/2014 i następne. 
11.Uchwała nr IX/92 z dnia 27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/290 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 
dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu Kobiet 
U-16 na sezon 2013/2014 i następne.  
12.Uchwała nr IX/93 z dnia  27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/291 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 
dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu Kobiet 

U-14 na sezon 2013/2014 i następne.  



13.Uchwała nr IX/94 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/65 z dnia 30 marca  2016 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wysokości nagród przysługujących klubom 
z tytułu udziału w turnieju Final Four Halowego Pucharu Polski w sezonie 2015/2016 i 
następnych. 
14.Uchwała nr IX/95 z dnia 27 października  2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych. 
15.Uchwała nr IX/96  z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku  Zarządu Polskie go 
Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w 
klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych. 
16.Uchwała nr IX/97  z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie wysokości ekwiwalentu dla delegatów PZPN na turnieje finałowe 
rozgrywek młodzieżowych 
17.Uchwała nr IX/98  z dnia 27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie wyposażenia klubów sportowych uczestniczących w sezonie 2016/2017 
w rozgrywkach w kategorii żaka oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w bramki 
piłkarskie zgodne z Unifikacją Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce 
Nożnej. 
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Uchwała  nr IX/82 z dnia  27 października   2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 27.10.2016 roku  

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 27.10.2016 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr IX/83 z dnia 27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia projektów Regulaminów Komisji Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN, zaplanowanego na 28 października  2016 

roku 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się projekty Regulaminów Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo -
Wyborczego Delegatów PZPN, zaplanowanego na  28 października  2016  roku, w następującym 
brzmieniu:  
   

R E G U L A M I N 
KOMISJI MANDATOWEJ WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-

WYBORCZEGO  DELEGATÓW PZPN 
 

1.Komisja Mandatowa jest  powołana w składzie 3 osób przez Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze  Delegatów PZPN, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem Delegatów 

PZPN”. 

2. Komisja Mandatowa jest powołana w celu sprawdzenia listy obecności delegatów i ważności 

ich mandatów oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZPN sprawozdania co do 

zdolności podejmowania uchwał.  

3. W pracach Komisji biorą udział – jako członkowie - wybrani przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów PZPN delegaci oraz przedstawiciele Związku wyznaczeni do udzielenia pomocy 

członkom Komisji, a w razie potrzeby do zreferowania spraw lub stanowiska Zarządu PZPN.  

4. Komisja przed przystąpieniem do działania uchwala regulamin Komisji oraz  dokonuje wyboru 

spośród siebie: Przewodniczącego  i Sekretarza.  

5. Obrady Komisji są niejawne. Przewodniczący lub Sekretarz  Komisji może  zaprosić do udziału 

w części prac Komisji każdego delegata, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, względnie 

pracownika Biura Związku.  

6. Delegaci, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składają wnioski do Komisji w formie 

pisemnej. Przewodniczący lub Sekretarz może poprosić osobę składającą wniosek o jego 

pisemne lub ustne uzupełnienie, względnie doprecyzowanie.  

7. Komisja nie jest związana treścią zgłoszonego wniosku.  

8. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równości głosów 

decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.  



9. Przy wszystkich głosowaniach głosy nieważne,  wstrzymujące się lub nie oddane nie są 

uwzględniane przy obliczaniu większości.  

10. W razie zgłoszenia różnych wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie 

wniosek najdalej idący. 

11. Komisja może podjąć Uchwałę w sprawie pozostawienia bez merytorycznego rozpoznania 

wniosku, którego forma lub treść wykraczają poza realizację statutowych celów i zadań Związku 

lub są z nimi sprzeczne.  

12. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN 

składają: Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji.  

13.  Komisja sporządza protokół ze swej działalności podpisany przez Przewodniczącego i 

Sekretarza oraz przekazuje ww. protokół Przewodniczącemu Obrad Walnego  Zgromadzenia 

Delegatów PZPN.  

     Komisja Mandatowa Walnego Zgromadzenia Delegatów 

                                                            

R E G U L A M I N 
KOMISJI  UCHWAŁ  I  WNIOSKÓW  WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-

WYBORCZEGO DELEGATÓW PZPN 
 
 
 

1.Komisja Uchwał i Wniosków jest powołana przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN w 

składzie 5 osób w celu zebrania i przeanalizowania zgłoszonych wniosków oraz opracowania i 

przedstawienia delegatom projektu uchwały końcowej Walnego Zgromadzenia PZPN. 

2. W pracach Komisji biorą udział – jako członkowie - wybrani przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów PZPN delegaci oraz przedstawiciele Związku wyznaczeni do udzielenia pomocy 

członkom Komisji, a w razie potrzeby do zreferowania spraw lub stanowiska władz PZPN.  

3. Komisja przed przystąpieniem do działania uchwala regulamin Komisji oraz dokonuje wyboru 

spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.  

4. Obrady Komisji są niejawne. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji może  zaprosić  

do udziału w części prac Komisji każdego delegata, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

względnie pracownika Biura Związku.  

5. Delegaci, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składają wnioski do Komisji w formie 

pisemnej. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji  może poprosić osobę składającą 

wniosek o jego pisemne lub ustne uzupełnienie względnie doprecyzowanie, a także o 

przekazanie wniosku do innych organów Związku celem rozpatrzenia.  

6. Po analizie złożonego wniosku Komisja: 

a) rekomenduje wniosek, 
b) nie rekomenduje wniosku, 
c) przekazuje wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd PZPN, 
d) pozostawia bez merytorycznego rozpoznania wniosek, którego forma lub treść wykraczają 

poza realizację statutowych celów i zadań Związku, lub są z n imi sprzeczne. 
 



7. Uchwały Komisji podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów. W razie równości głosów 

decydujący jest głos przewodniczącego Komisji .  

8. Przy wszystkich głosowaniach głosy wstrzymujące się lub nie oddane nie są uwzględniane 

przy obliczaniu większości.  

9. W razie zgłoszenia różnych wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie 

wniosek najdalej idący. 

10. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN 

składają: Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji. 

11.  Komisja sporządza protokół ze swej działalności podpisany przez Przewodniczącego i 

Sekretarza.  

12.Przewodniczący Komisji przekazuje protokół prowadzącemu Walne Zgromadzenie Delegatów 

PZPN.  

      

                                                     Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Delegatów 

                

R E G U L A M I N 
KOMISJI  WYBORCZEJ WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

DELEGATÓW PZPN 
 

1.Komisja Wyborcza jest powołana w składzie 5 osób przez Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem Delegatów 

PZPN”. 

2. Komisja jest powołana w celu  przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZPN list 

kandydatów, którzy mają być wybrani na funkcję Prezesa PZPN, Wiceprezesów PZPN, członków 

Zarządu PZPN oraz członków  Komisji Rewizyjnej PZPN. 

3. Listy kandydatów na funkcje:  Prezesa PZPN, Wiceprezesów PZPN, członków Zarządu PZPN 

oraz członków  Komisji Rewizyjnej PZPN przedstawia do Komisji Wyborczej Sekretarz Generalny 

PZPN.  

4.Wybrany Wiceprezes PZPN może zgłosić  w imieniu swojej organizacji członkowskiej do 

Komisji Wyborczej nowego kandydata na Członka Zarządu PZPN spośród delegatów wskazanej 

organizacji na Walne Zgromadzenie  Delegatów PZPN. 

  

5. W pracach Komisji biorą udział – jako członkowie -  wybrani przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów PZPN delegaci oraz przedstawiciele Związku wyznaczeni do udzielenia pomocy 

członkom Komisji, a w razie potrzeby do zreferowania spraw lub stanowiska Zarządu PZPN.  

6. Komisja przed przystąpieniem do działania uchwala regulamin Komisji oraz  dokonuje wyboru 

spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.  



7. Obrady Komisji są niejawne. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji może  zaprosić 

do udziału w części prac Komisji każdego delegata, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

względnie pracownika Biura Związku.  

8. Delegaci, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składają wnioski do Komisji w formie 

pisemnej. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może poprosić osobę składającą wniosek o 

jego pisemne lub ustne uzupełnienie, względnie doprecyzowanie.  

9. Komisja nie jest związana treścią zgłoszonego wniosku.  

10. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równości głosów 

decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji .  

11. Przy wszystkich głosowaniach głosy nieważne,  wstrzymujące się lub nie oddane nie są 

uwzględniane przy obliczaniu większości.  

12. W razie zgłoszenia różnych wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie 

wniosek najdalej idący. 

13. Komisja może podjąć Uchwałę w sprawie pozostawienia bez merytorycznego rozpoznania 

wniosku, którego forma lub treść wykraczają poza realizację statutowych celów i zadań Związku, 

lub są z nimi sprzeczne.  

14. Komisja może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycję rozpatrzenia 

konkretnego wniosku przez Zarząd PZPN. 

15. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN 

składają: Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji.  

16.  Komisja sporządza protokół ze swej działalności podpisany przez Przewodniczącego i 

Sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Przewodniczącemu Obrad Walnego 

Zgromadzenia Delegatów PZPN.  

 

                                              Komisja Wyborcza Walnego Zgromadzenia Delegatów 

                

 

R E G U L A M I N 
KOMISJI  SKRUTACYJNEJ WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-

WYBORCZEGO DELEGATÓW PZPN 
 

1.Komisja Skrutacyjna jest powołana w składzie 3 osób przez Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem Delegatów 

PZPN”. 

2. Komisja jest powołana w celu przeprowadzenia głosowań na funkcje: Prezesa PZPN, 

Wiceprezesów PZPN, członków Zarządu PZPN oraz członków  Komisji Rewizyjnej PZPN,  

dokonania obliczenia wyników  tych głosowań oraz  przedstawienia ich uczestnikom Walnego 

Zgromadzenia Delegatów PZPN.  



3. W pracach Komisji biorą udział – jako członkowie -  wybrani przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów PZPN delegaci oraz przedstawiciele Związku wyznaczeni do udzielenia pomocy 

członkom Komisji, a w razie potrzeby do zreferowania spraw lub stanowiska Zarządu PZPN.  

4. Komisja przed przystąpieniem do działania uchwala regulamin Komisji oraz  dokonuje wyboru 

spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.  

5. Obrady Komisji są niejawne. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji może  zaprosić 

do udziału w części prac Komisji każdego delegata, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

względnie przedstawiciela  Związku.  

6. Delegaci, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składają wnioski do Komisji w formie 

pisemnej. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może poprosić osobę składającą wniosek o 

jego pisemne lub ustne uzupełnienie, względnie doprecyzowanie.  

7. Komisja nie jest związana treścią zgłoszonego wniosku.  

8. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równości głosów 

decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji .  

9. Przy wszystkich głosowaniach głosy nieważne,  wstrzymujące się lub nie oddane nie są 

uwzględniane przy obliczaniu większości.  

10. W razie zgłoszenia różnych wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie 

wniosek najdalej idący. 

11. Komisja może podjąć Uchwałę w sprawie pozostawienia bez merytorycznego rozpoznania 

wniosku, którego forma lub treść wykraczają poza realizację statutowych celów i zadań Związku, 

lub są z nimi sprzeczne.  

12. Komisja może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycję rozpatrzenia 

konkretnego wniosku przez Zarząd PZPN. 

13. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN 

składają: Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji.  

14.  Komisja sporządza protokół ze swej działalności podpisany przez Przewodniczącego i 

Sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Przewodniczącemu Obrad Walnego 

Zgromadzenia Delegatów PZPN.  

 

                                                       Komisja Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia Delegatów 

                

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr IX/84 z dnia 27 października  2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I Ligi 

Futsalu Kobiet na sezon 2016/2017 i następne 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet na sezon 

2016/2017 i następne w następującym brzmieniu:  

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO I LIGI FUTSALU KOBIET NA 

SEZON 2016/2017 I NASTĘPNE 

Art. 1 

1. W rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet biorą udział drużyny, które zgłosiły się do rozgrywek w 

sezonie 2016/2017 i następnym.  

2. Do rozgrywek I Ligi Futsalu Kobiet, zostaną dopuszczone kluby, które są członkami 

macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Komisji ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN o warunkach uczestnictwa w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet na sezon 

2016/2017 i następne.  

3. Od sezonu 2016/2017 rozgrywki będą prowadzone w 2 grupach (I i II) liczących do 6 drużyn. 

a) Drużyny które zajmą pierwsze miejsca w swojej grupie uzyskają awans do właściwej 

terytorialnie grupy Ekstraligi Futsalu Kobiet. 
b) Drużyny które zajmą drugie miejsca w swojej grupie rozegrają mecze barażowe o awans do 
rozgrywek Ekstraligi futsalu kobiet z drużynami które zajmą 5 miejsca we właściwych terytorialnie 
grupach Ekstraligi Futsalu Kobiet. 
 
4. W przypadku gdy do rozgrywek danej grupy zostanie zgłoszonych więcej niż 6 drużyn grupa 

zostanie podzielona na 2 podgrupy. W takim przypadku rozgrywki danej grupy zostaną 

przeprowadzone w etapach: 

a) Faza mistrzowska – rozgrywki w podgrupach (I i II). 

Drużyny które zajmą miejsca 1-2 w poszczególnych podgrupach uzyskają awans do turnieju Final 
Four (1/2 Finału i Finał) 
 
b) Turniej Final Four (1/2 Finału i Finał) – turniej z udziałem 4 drużyn – zwycięzców meczów w 
parach 1-4 rozgrywany systemem:   

 Mistrz podgrupy I – Wicemistrz podgrupy II (1 mecz) 
 Wicemistrz podgrupy I – Mistrz podgrupy II (1 mecz) 

Zwycięzcy meczów uzyskują awans do finału (1 mecz) . 

 
Organizatorem turnieju Final Four będzie jeden z jego uczestników, wskazany przez Komisję  

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN po rozpatrzeniu wniosków klubów zainteresowanych jego 

organizacją. 

5. W przypadku prowadzenia rozgrywek danej grupy w podgrupach :  
a) awans do właściwej terytorialnie grupy Ekstraligi Futsalu Kobiet uzyska drużyna, która zajmie 
pierwsze miejsce w turnieju Final Four, 
b) drużyna które zajmie drugie miejsce w turnieju Final Four rozegra mecze barażowe o awans 
do rozgrywek Ekstraligi futsalu kobiet z drużyną która zajmie 5 miejsce we właściwej terytorialnie 
grupie Ekstraligi Futsalu Kobiet. 



 

Art. 2 

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane są rozegrać mecze 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w zawodach 

najsilniejszy skład.  

2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz 

audio- i wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek oraz przedstawicieli klubów, jak też i 

nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach 

organizacji meczów I Ligi Futsalu Kobiet. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną 

dokumentację. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest upoważniony do sporządzenia 

fotograficznego, audio-wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem 

publikacji.  

Art. 3 

1. Rozgrywki o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

2. Rozgrywki o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet są prowadzone w terminach ustalonych przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3. Sędziów do prowadzenia zawodów I Ligi Futsalu Kobiet, wyznacza Kolegium Sędziów PZPN 

(z zastrzeżeniem – najbliżej zamieszkałych sędziów, co do miejscowości rozgrywania meczu).  

Art. 4 

1. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.  

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  

a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną – futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, 

b. przestrzegać zasady FAIR PLAY,  

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN. 

3. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet, mogą być rozgrywane piłkami, posiadającymi 

jedno z trzech następujących oznaczeń:  

a. oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FIFA),  

b. oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA),  

c. referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa o standardzie 

międzynarodowym).  



Art. 5 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie to należy 

dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w 

najbliższym możliwym terminie.  

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.  

4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o  rozegraniu w 

nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie 

z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje 

się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  

5. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o dokończeniu 

zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w 

nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad :  

a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 

wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów.  

b. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  

c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszystkie zawodniczki uprawnione do gry w 

danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:  

- które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 

kartki,  

- które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów,  

- które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

d. zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymała liczbę 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek 

odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych 

zawodach.  

Art. 6 

1. Zawodniczka, która w czasie zawodów o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet otrzyma ostrzeżenie 

(żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarana:  

a. przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 20 zł, 

b. przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

c. przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 50 zł, 



d. przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

e. przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 80 zł, 

f. przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  

g. przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i 

karą pieniężną w wysokości 100 zł. 

2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane są pod rygorem 
wycofania z w/w rozgrywek dokonać przedpłaty w kwocie 100  zł na poczet przyszłych kar za 

żółte kartki na nr konta: PL32 1240 6292 1111 0010 5977 5657. Dowód uregulowania opłaty 
należy złożyć lub przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN na 7 dni przed 
rozpoczęciem rozgrywek. Rozliczenie dotyczące kar z tytułu żółtych kartek nastąpi po 
zakończeniu sezonu ligowego do 31 maja aktualnego sezonu rozgrywkowego.  
 

Art. 7 

W fazie pierwszej (mistrzowskiej) każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa 

spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość.  

Art. 8 

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 

3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis); 0 punktów za spotkanie 

przegrane.  

Art. 9 

1. W rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet, kolejność zespołów w tabeli, ustala się według liczby 

zdobytych punktów.  

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 

decydują:  

3. przy dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 

liczone są „podwójnie,” korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu rozgrywek,  

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu,  

f. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 

pierwsze i drugie miejsce w tabeli I Ligi Futsalu Kobiet, zespoły mające uczestniczyć w 

rozgrywkach UEFA, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie 



rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, boisku. Mecz barażowy musi wyłonić zwycięzcę.  

4. Przy więcej niż dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  

c. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich  spotkaniach z całego 

cyklu rozgrywek,  

d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu,  

e. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

Art. 10 

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej 

klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie w następnym cyklu rozgrywek zdegradowana 

do niższej klasy rozgrywkowej. 

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje 

automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana  do 

niższej klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  

3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych bądź wykluczonych przeprowadza się następująco: 

w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej 

drużyny, 

w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań – zalicza się do punktacji osiągnięte wyniki, 

natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników.  

4. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach I Ligi Futsalu 

Kobiet zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 500 zł.  

Art. 11 

1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo 

I Ligi Futsalu Kobiet, muszą być potwierdzone przez właściwy terytorialnie związek piłki nożnej, a 

następnie uprawnione przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN z zachowaniem 

wymogów określonych w obowiązujących przepisach. W przypadku zawodniczek łączących grę 

w piłkę nożną 11-osobową oraz futsal dla której klubem macierzystym jest klub 11 -osobowy 

(trawiasty) wymagana jest zgoda klubu macierzystego. 

2. W rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet mogą brać udział zawodniczki, które w roku 
kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie sezonu, ukończą 14 rok życia. Od 
zawodniczek, które nie mają ukończonego 18 roku życia wymaga się pisemnej zgody rodziców 

lub opiekunów prawnych. 
 



3. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone przez właściwy 

wojewódzki ZPN, a następnie uprawnione do gry przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN w systemie Extranet. 

4. Letnie okienko transferowe trwa od zakończenia poprzedniego sezonu do godziny 16.00, dnia 

poprzedzającego pierwszy mecz rundy jesiennej bieżącego sezonu. Natomiast zimowe okienko 

transferowe trwa od zakończenia rundy jesiennej bieżącego sezonu do godziny 16.00, dnia 

poprzedzającego pierwszy mecz rundy wiosennej bieżącego sezonu  

5. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie.  

6. Zawodniczka nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 

Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą być zbadane przez lekarza sportowego, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry, potwierdzone na karcie zdrowia sportowca.  

7. Zawodniczki uprawiające piłkę nożną, futsal, mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a 

zarazem są obowiązane poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem 

pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu 

piłki nożnej, futsalu, musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi karcie 

badań lekarskich według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane 

okresowo, których wyniki odnotowuje się w karcie badań lekarskich.  

8. Zawodniczki piłki nożnej, futsalu są obowiązane poddać się badaniom kontrolnym w odstępach 

nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia 

badań.  

9. W spotkaniach piłki nożnej, futsalu mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki legitymujące się 

aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich – karta zdrowia 

sportowca.  

10. Sędziowie spotkań piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia kart badań lekarskich 

wszystkich zawodniczek.  

Art. 12 

1. Zespoły I Ligi Futsalu Kobiet mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający odpowiednie 

uprawnienia zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie .  

2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar wynikających  z niniejszego 

regulaminu oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

Art. 13 

1. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet, mogą być rozgrywane na halach uznanych przed 

rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej. Klub jest 

w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 

obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje 

regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie 

odbyte zawody.  

2. Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 

Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  



3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 

kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.  

4. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 

meczu. Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także 

może być ukarany dyscyplinarnie.  

5. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 

zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:  

a. każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszelkie zagrożenia 

związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach,  

b. klub będący właścicielem obiektu sportowego musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na 

zagrożenia związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, 

zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, 

przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które odpowiada 

klub,  

c. jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi 

przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie 

nieruchomości) zawarte przez właściciela hali,  

d. w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest 

zwolniony z odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i 

uczestnictwem w meczu. 

6. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji właściwego 

PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz 

delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie 

zawodów na danej hali.  

Art. 14 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 

pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.  

2. Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem 

powiadomić pocztą elektroniczną przeciwnika, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN i 

Kolegium Sędziów PZPN, o miejscu i godzinie rozegrania zawodów. W przypadku 

niedochowania wyznaczonego terminu klub zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 100 zł.  

Art. 15 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

2. Ustala się, że mecze I Ligi Futsalu Kobiet muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem terminów 

obligatoryjnych:  

a. w piątki – w godzinach pomiędzy 18.00 a 20.00 za pisemną zgodą przeciwnika, Kolegium 

Sędziów PZPN i Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN,  

b. w soboty – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00,  

c. w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00,  



3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o 

mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet na jeden termin i o jednej godzinie.  

4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN, podlega karze 500,00 zł. Niezależnie od tego , Komisja Dyscyplinarna PZPN 

może nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

Art. 16 

Powołanie co najmniej dwóch zawodniczek do poszczególnych reprezentacji Polski jest  

powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko pierwszej i młodzieżowej 

reprezentacji). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

Art. 17 

1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN.  

2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 

winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej 

sytuacji może nastąpić za zgodą Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN i Kolegium Sędziów 

PZPN. Nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu rozgrywek.  

Art. 18 

1. Klub organizujący zawody, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali, zobowiązany 

jest do:  

a. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,  

b. filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo,  

c. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie  stojące),  

d. powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e. pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),  

f. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, 

szatnie, bufety),  

g. opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych u 

zawodniczek,  

h. specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  

i. zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, 

j. zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizj i oraz umożliwienia 

im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji, 



k. zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 

drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Departamentu Rozgrywek Krajowych 

PZPN zobowiązuje się kluby do:  

a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół 

boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie 

przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator i delegat) w porozumieniu z 

sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  

b. stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regu laminy stadionowe i 

informowania o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.  

3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Komisją ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

Art. 19 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień 

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek mistrzostwo I Ligi Futsalu 

Kobiet, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o  uzyskanie jak najlepszego 

wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN 

podjęcie przez stosowną komisję PZPN decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek 

w konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu 

na neutralnej hali.  

2. Komisja Dyscyplinarna PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku 

rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.  

3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej, na 

zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

Art. 20 

Zawody zostaną zweryfikowane przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jako przegrane 

0:5 na niekorzyść drużyny, w składzie której występowały co najmniej dwie zawodniczki, u 

których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówiły poddania się 

badaniom, która nie stawi się na zawodach lub w jej barwach wystąpiła nieuprawniona 

zawodniczka oraz w przypadku innych naruszeń przepisów związkowych. 

Art. 21 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do  Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN, za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN przy 

równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.  

2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej 

w wysokości 200 złotych (dwieście złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega 

zwrotowi.  

3. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  



4. Protesty przeciwko ostrzeżeniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch żółtych 

kartek mogą być rozpatrywane jedynie, gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu 

niewłaściwego zawodnika lub gdy ostrzeżenie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu 

sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN.  

5. Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie Najwyższej 

Komisji Odwoławczej PZPN.  

Art. 22 

Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane są do 

zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:  

a. oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem z Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN oraz  

b. oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat), którym należy zapewnić najlepsze z 

możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności.  

Art. 23 

1. Na ławkach rezerwowych może zasiadać maksymalnie siedmiu oficjalnych przedstawicieli 

klubowych oraz dziewięciu zawodników rezerwowych, którzy muszą mieć założone koszulki 

odróżniające się kolorem od koszulek zawodników. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do 

protokołu meczowego.  

2.Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego 

uprzednio w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, 

którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 

Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych 

badań lekarskich.  

3. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie 

Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników 

do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 2, sędzia jest zobowiązany dostarczyć do 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN po zakończeniu rozgrywek danego sezonu. W 

przypadku braku możliwości wypełnienia formularza w systemie Extranet, spowodowanej awarią 

systemu, sędziowie zobowiązani są dostarczyć Sprawozdanie z zawodów do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl  

oraz listem poleconym priorytetowym w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. Sędzia jest 

zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez okres 30 dni.  

Art. 24 

1. Zawodniczki występujące w Polskiej Ekstralidze Futsalu Kobiet w miarę możliwości powinny 

mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące na cały sezon.  

2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodniczek wyglądają następująco:  

a. drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 

klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów 

powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić ,  
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b. jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 

drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór.  

c. jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn zmiany 

koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz 

zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.  

d. obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkie zawodniczki biorące udział w grze ochraniaczy 

na golenie.  

3. Zaleca się wpisywanie 14 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki 

rozpoczynające grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 

sędziowskim.  

4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie .  

Art. 25 

1.W pierwszej i drugiej fazie rozgrywek opłaty z tytułu wynagrodzenia sędziów są pokrywane w 
równej części przez PZPN i gospodarzy poszczególnych meczów.  
 
2. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby są zobowiązane dostarczyć do Departamentu 
Rozgrywek Krajowych PZPN dowód uregulowania, na rachunek:  
PL32 1240 6292 1111 0010 5977 5657 opłaty w wysokości 3000 zł z tytułu przedpłaty na 
pokrycie kosztów delegowania sędziów. 
 
3. W trzeciej fazie rozgrywek opłaty z tytułu wynagrodzenia sędziów są pokrywane  przez PZPN. 

 

Art. 26 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
 

85 
Uchwała nr IX/85 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmiany Uchwały XI/288 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo 
Polskiej Ekstraligi  Futsalu Kobiet na sezon 2013/2014 i następne 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I.W Uchwale nr XI/288 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Polskiej Ekstraligi  Futsalu 
Kobiet na sezon 2013/2014 i następne i następne wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. Art. 1 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

3. Od sezonu 2016/2017 rozgrywki będą prowadzone zgodnie z poniższymi zasadami: 



1) Pierwsza faza rozgrywek (mistrzowska) prowadzona w 2 grupach (I i II) liczących do 6 

drużyn: 

a) Drużyny które zajmą miejsca 1-4 w poszczególnych grupach uzyskają awans do fazy 
pucharowej rozgrywek, 
b) Drużyny które zajęły 5 miejsca w swojej grupie grają baraż (mecz i rewanż) z  
drużynami które zajęły 2 miejsca we właściwej terytorialnie grupie I ligi futsalu kobiet , 
c) Drużyny które zajęły 6 miejsca w swojej grupie spadają do właściwej terytorialnie grupy I 
ligi futsalu kobiet. 

 

2) Druga faza (pucharowa) rozgrywek:  
 Dwumecze o awans  do rozgrywek Final Four zostaną rozegrane między zespołami:  

 Para 1 - Gr.II_4 – Gr.I_1  
 Para 2 - Gr.II_3 – Gr.I_2 
 Para 3 - Gr.I_3 – Gr.II_2 
 Para 4 - Gr.I_4 – Gr.II_1 

Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rozgrywek Final Four. 
 

3) Trzecia faza (1/2 Finału i Finał) – turniej z udziałem 4 drużyn – zwycięzców meczów w 
parach 1-4 rozgrywany systemem:   

 Zwycięzca pary 1 – Zwycięzca pary 3 (1 mecz) 
 Zwycięzca pary 2 – Zwycięzca pary 4 (1 mecz) 

Zwycięzcy meczów uzyskują awans do finału (1 mecz) . 
Przegrani w meczach rozgrywają mecz o 3 miejsce (1 mecz). 
 

2. Art. 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
1. Zawodniczka, która w czasie zawodów o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet 

otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarana:  

a. przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 20 zł, 

b. przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

c. przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 50 zł, 

d. przy siódmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

e. przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 80 zł, 

f. przy dziesiątym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  

g. przy każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą 

pieniężną w wysokości 100 zł. 

3. Skreśla się Art. 10 ust. 2-3: 
 

4. Art. 13 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
1. Zespoły Ekstraligi Futsalu Kobiet mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający  

odpowiednie uprawnienia zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie .  

5. Art. 22 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 



1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do  Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN, za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, 

przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.  

 6.    Art. 22 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

5. Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 

Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.  

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

tj. U nr XI/288 z 22.11.2013 r. 

zm. U nr X/168 z 12.10.2015 r. 

zm. U nr IX/85 z 27.10.2016 r. 

Uchwała nr XI/288 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Polskiej Ekstraligi  

Futsalu Kobiet na sezon 2013/2014 i następne 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu 

Kobiet na sezon 2013/2014 i następne w następującym brzmieniu:  

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO POLSKIEJ EKSTRALIGI   

FUTSALU KOBIET NA SEZON 2013/2014 I NASTĘPNE 

Art. 1 

1. W rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet biorą udział drużyny (max. 10 zespołów), 

które zgłosiły się do rozgrywek w sezonie 2013/2014 i następne.  

2. Do rozgrywek Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, zostaną dopuszczone kluby, które są 

członkami macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Komisji ds. 

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN o warunkach uczestnictwa w rozgrywkach Polskiej Ekstraligi 

Futsalu Kobiet na sezon 2013/2014 i następne.  

3. Od sezonu 2016/2017 rozgrywki będą prowadzone zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) Pierwsza faza rozgrywek (mistrzowska) prowadzona w 2 grupach (I i II)  liczących 

do 6 drużyn: 

a) Drużyny które zajmą miejsca 1-4 w poszczególnych grupach uzyskają awans do 
fazy pucharowej rozgrywek 
b) Drużyny które zajęły 5 miejsca w swojej grupie grają baraż (mecz i rewanż) z  

drużynami które zajęły 2 miejsca we właściwej terytorialnie grupie I ligi futsalu kobiet 
c) Drużyny które zajęły 6 miejsca w swojej grupie spadają do właściwej terytor ialnie 
grupy I ligi futsalu kobiet 



 

2) Druga faza (pucharowa) rozgrywek:  
 Dwumecze o awans  do rozgrywek Final Four zostaną rozegrane między 

zespołami: 
 Para 1 - Gr.II_4 – Gr.I_1  
 Para 2 - Gr.II_3 – Gr.I_2 
 Para 3 - Gr.I_3 – Gr.II_2 
 Para 4 - Gr.I_4 – Gr.II_1 

Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rozgrywek Final Four.  
 

3) Trzecia faza (1/2 Finału i Finał) – turniej z udziałem 4 drużyn – zwycięzców 

meczów w parach 1-4 rozgrywany systemem:   
 Zwycięzca pary 1 – Zwycięzca pary 3 (1 mecz) 
 Zwycięzca pary 2 – Zwycięzca pary 4 (1 mecz) 

Zwycięzcy meczów uzyskują awans do finału (1 mecz) . 
Przegrani w meczach rozgrywają mecz o 3 miejsce (1 mecz).  
 

4. Organizatorem turnieju Final Four będzie jeden z jego uczestników, wskazany przez Komisję  

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, po rozpatrzeniu wniosków klubów zainteresowanych jego 

organizacją. 

Art. 2 

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet zobowiązane są 

rozegrać mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać 

w zawodach najsilniejszy skład.  

2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz 

audio- i wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek oraz przedstawicieli klubów, jak też i 

nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach 

organizacji meczów Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i 

stosowną dokumentację. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest upoważniony do 

sporządzenia fotograficznego, audio-wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom 

celem publikacji.  

Art. 3 

1. Rozgrywki o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet prowadzi Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN.  

2. Rozgrywki o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet są prowadzone w terminach 

ustalonych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3. Sędziów do prowadzenia zawodów Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, wyznacza Kolegium 

Sędziów PZPN (z zastrzeżeniem – najbliżej zamieszkałych sędziów, co do miejscowości 

rozgrywania meczu).  

Art. 4 

1. Zawody o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet rozgrywane są na podstawie 

przepisów gry w piłkę nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi 

przepisami PZPN.  



2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  

a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną – futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, 

b. przestrzegać zasady FAIR PLAY,  

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN. 

3. Zawody o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, mogą być rozgrywane piłkami, 

posiadającymi jedno z trzech następujących oznaczeń:  

a. oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FIFA),  

b. oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA),  

c. referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa o standardzie 

międzynarodowym).  

Art. 5 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie to należy 

dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w 

najbliższym możliwym terminie.  

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.  

4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o rozegraniu w 

nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie 

z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje 

się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  

5. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o dokończeniu 

zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w 

nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad :  

a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 

wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów.  

b. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  

c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszystkie zawodniczki uprawnione do gry w 

danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:  

- które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 

kartki,  



- które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów,  

- które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

d. zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymała liczbę 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek 

odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych 

zawodach.  

Art. 6 

1. Zawodniczka, która w czasie zawodów o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet 

otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarana:  

a. przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 20 zł, 

b. przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

c. przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 50 zł, 

d. przy siódmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

e. przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 80 zł, 

f. przy dziesiątym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  

g. przy każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą 

pieniężną w wysokości 100 zł. 

2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet zobowiązane są pod rygorem 
wycofania z w/w rozgrywek dokonać przedpłaty w kwocie 100zł na poczet przyszłych kar za żółte 
kartki na nr konta: PL32 1240 6292 1111 0010 5977 5657. Dowód uregulowania opłaty należy 

złożyć lub przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem 
rozgrywek. Rozliczenie dotyczące kar z tytułu żółtych kartek nastąpi po zakończeniu sezonu 
ligowego do 31 maja aktualnego sezonu rozgrywkowego. 
 

Art. 7 

W fazie pierwszej (mistrzowskiej) każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa 

spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość.  

Art. 8 

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 

3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) ; 0 punktów za spotkanie 

przegrane.  

Art. 9 

1. W rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, kolejność zespołów w tabeli, ustala się 

według liczby zdobytych punktów.  

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 

decydują:  



3. przy dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 

liczone są „podwójnie,” korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu rozgrywek,  

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu,  

f. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 

pierwsze i drugie miejsce w tabeli Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, zespoły mające uczestniczyć 

w rozgrywkach UEFA, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one 

nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym 

przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, boisku. Mecz barażowy musi wyłonić 

zwycięzcę.  

4. Przy więcej niż dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  

c. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu rozgrywek,  

d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu,  

e. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

Art. 10 

1. Drużyna – zwycięzca etapu III (Final Four)  zostaje Mistrzem Polski Futsalu Kobiet. Natomiast 

drużyny, które zajmą miejsca  2 i 3 w turnieju zostają kolejno, Pierwszym i Drugim V-ce Mistrzem 

Polski Futsalu Kobiet. 

Art. 11 

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej 

klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie w następnym cyklu rozgrywek zdegradowana 

do niższej klasy rozgrywkowej. 

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje 

automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana  do 

niższej klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  



3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych bądź wykluczonych przeprowadza się następująco: 

w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej 

drużyny, 

w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań – zalicza się do punktacji osiągnięte wyniki, 

natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje  się walkowery dla przeciwników. 

4. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Polskiej Ekstraligi 

Futsalu Kobiet zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 500 zł.  

Art. 12 

1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawn ienie swoich zawodniczek do gry oraz za 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo 

Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, muszą być potwierdzone przez właściwy terytorialnie związek 

piłki nożnej, a następnie uprawnione przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN z 

zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach. W przypadku zawodniczek 

łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz futsal  dla której klubem macierzystym jest klub 

11-osobowy (trawiasty) wymagana jest zgoda klubu macierzystego. 

2. Każdy klub może zgłosić do rozgrywek Ekstraligi Futsalu Kobiet nie więcej niż 25 zawodniczek 
w trakcie trwania sezonu oraz nieograniczoną liczbę zawodniczek, które w roku kalendarzowym, 
w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, ukończą 21. rok życia oraz 
zawodniczek młodszych. W rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet mogą brać udział zawodniczki, 

które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie sezonu, ukończą 14 rok życia. Od 
zawodniczek, które nie mają ukończonego 18 roku życia wymaga się pisemnej zgody rodziców 
lub opiekunów prawnych. 
 
3. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone przez właściwy 

wojewódzki ZPN, a następnie uprawnione do gry przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN w systemie Extranet. 

4. Letnie okienko transferowe trwa od zakończenia poprzedniego sezonu do godziny 16.00, dnia 

poprzedzającego pierwszy mecz rundy jesiennej bieżącego sezonu. Natomiast zimowe okienko 

transferowe trwa od zakończenia rundy jesiennej bieżącego sezonu do godziny 16.00, dnia 

poprzedzającego pierwszy mecz rundy wiosennej bieżącego sezonu  

5. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klub ie.  

6. Zawodniczka nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 

Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą być zbadane przez lekarza sportowego, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry, potwierdzone na karcie zdrowia sportowca.  

7. Zawodniczki uprawiające piłkę nożną, futsal, mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a 

zarazem są obowiązane poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem 

pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu 

piłki nożnej, futsalu, musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi karcie 

badań lekarskich według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane 

okresowo, których wyniki odnotowuje się w karcie badań lekarskich.  

8. Zawodniczki piłki nożnej, futsalu są obowiązane poddać się badaniom kontrolnym w odstępach 

nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia 

badań.  



9. W spotkaniach piłki nożnej, futsalu mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki legitymujące się 

aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich – karta zdrowia 

sportowca.  

10. Sędziowie spotkań piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia kart badań lekarskich 

wszystkich zawodniczek. 

Art. 13 

1. Zespoły Ekstraligi Futsalu Kobiet mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający 

odpowiednie uprawnienia zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar wynikających  z niniejszego 

regulaminu oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

Art. 14 

1. Zawody o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, mogą być rozgrywane na halach 

uznanych przed rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy 

rozgrywkowej. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. 

Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi 

stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystk ie koszty związane z 

przyjazdem na nie odbyte zawody.  

2. Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 

Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  

3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 

kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.  

4. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 

meczu. Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także 

może być ukarany dyscyplinarnie.  

5. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 

zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:  

a. każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszelkie zagrożenia 

związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach,  

b. klub będący właścicielem obiektu sportowego musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na 

zagrożenia związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, 

zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, 

przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które odpowiada 

klub,  

c. jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi 

przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie 

nieruchomości) zawarte przez właściciela hali,  

d. w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest 

zwolniony z odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i 

uczestnictwem w meczu. 



6. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji właściwego 

PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz 

delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie 

zawodów na danej hali.  

Art. 15 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na  

pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.  

2. Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem 

powiadomić pocztą elektroniczną przeciwnika, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN i 

Kolegium Sędziów PZPN, o miejscu i godzinie rozegrania zawodów. W przypadku 

niedochowania wyznaczonego terminu klub zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 100 zł.  

Art. 16 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

2. Ustala się, że mecze Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem 

terminów obligatoryjnych:  

a. w piątki – w godzinach pomiędzy 18.00 a 20.00 za pisemną zgodą przeciwnika, Kolegium 

Sędziów PZPN i Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN,  

b. w soboty – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00.,  

c. w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00.,  

3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o 

mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet na jeden termin i o jednej godzinie.  

4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN, podlega karze 500,00 zł. Niezależnie od tego Komisja Dyscyplinarna PZPN 

może nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

Art. 17 

Powołanie co najmniej dwóch zawodniczek do poszczególnych reprezentacji Polski jest  

powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko pierwszej i młodzieżowej 

reprezentacji). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

Art. 18 

1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN.  

2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 

winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej 

sytuacji może nastąpić za zgodą Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN i Kolegium Sędziów 

PZPN. Nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu rozgrywek.  

 



Art. 19 

1. Klub organizujący zawody, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali, zobowiązany 

jest do:  

a. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,  

b. filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo,  

c. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące),  

d. powołania kierownika ds bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e. pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),  

f. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, 

szatnie, bufety),  

g. opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych u 

zawodniczek,  

h. specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  

i. zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, 

j. zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienia 

im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji,  

k. zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 

drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Departamentu Rozgrywek Krajowych 

PZPN zobowiązuje się kluby do:  

a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół 

boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie 

przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator i delegat) w porozumieniu z 

sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  

b. stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regu laminy stadionowe i 

informowania o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.  

3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Komisją ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

Art. 20 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca  cień 

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek mistrzostwo Polskiej Ekstraligi 

Futsalu Kobiet, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak 

najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata 

PZPN podjęcie przez stosowną komisję PZPN decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i 



bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego 

rozegraniu na neutralnej hali.  

2. Komisja Dyscyplinarna PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku 

rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.  

3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej, na 

zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

Art. 21 

Zawody zostaną zweryfikowane przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jako przegrane 

0:5 na niekorzyść drużyny, w składzie której występowały co najmniej dwie zawodniczki, u 

których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówiły poddania się 

badaniom, która nie stawi się na zawodach lub w jej barwach wystąpiła nieuprawniona 

zawodniczka oraz w przypadku innych naruszeń przepisów związkowych.  

Art. 22 

 1.Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN, za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN przy 

równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.  

2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na kon to PZPN kaucji protestowej 

w wysokości 200 złotych (dwieście złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega 

zwrotowi.  

3. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  

4. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch 

żółtych kartek mogą być rozpatrywane jedynie, gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu 

niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu 

sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN.  

 5. Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania 

do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 

Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.  

Art. 23 

Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet zobowiązane 

są do zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:  

a. oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem z Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN oraz  

b. oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat), którym należy zapewnić najlepsze z 

możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności.  

Art. 24 

1. Na ławkach rezerwowych może zasiadać maksymalnie siedmiu ofic jalnych przedstawicieli 

klubowych oraz dziewięciu zawodników rezerwowych, którzy muszą mieć założone koszulki 

odróżniające się kolorem od koszulek zawodników. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do 

protokołu meczowego.  



2.Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego 

uprzednio w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika  zespołu, 

którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 

Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych 

badań lekarskich.  

3. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie 

Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników 

do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 2, sędzia jest zobowiązany dostarczyć do 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN po zakończeniu rozgrywek danego sezonu. W 

przypadku braku możliwości wypełnienia formularza w systemie Extranet, spowodowanej awarią 

systemu, sędziowie zobowiązani są dostarczyć Sprawozdanie z zawodów do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl 

oraz listem poleconym priorytetowym w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. Sędzia jest 

zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez okres 30 dni.  

Art. 25 

1. Zawodniczki występujące w Polskiej Ekstralidze Futsalu Kobiet w miarę możliwości powinny 

mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące na cały sezon.  

2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodniczek wyglądają następująco:  

a. drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 

klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów 

powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić ,  

b. jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 

drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór.  

c. jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn zmiany 

koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz 

zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.  

d. obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkie zawodniczki biorące udział w grze ochraniaczy 

na golenie.  

3. Zaleca się wpisywanie 14 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki 

rozpoczynające grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 

sędziowskim.  

4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  

Art. 26 

1.W pierwszej i drugiej fazie rozgrywek opłaty z tytułu wynagrodzenia sędziów są pokrywane w 
równej części przez PZPN i gospodarzy poszczególnych meczów.  
2. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby są zobowiązane dostarczyć do Departamentu 
Rozgrywek Krajowych PZPN dowód uregulowania, na rachunek PL32 1240 6292 1111 0010 
5977 5657 opłaty w wysokości 900 zł z tytułu przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania 
sędziów. 

3. W trzeciej fazie rozgrywek opłaty z tytułu wynagrodzenia sędziów są pokrywane  przez PZPN.  
 

mailto:futsal@pzpn.pl


Art. 27 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

86 
Uchwała nr IX/86 z dnia  27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr X/158  z dnia 15  października  2014 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej dot.  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy Puchar 

Polski na sezon 2014/2015  i następne 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 
I.W Uchwale nr X/158 z dnia 15 października  2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych o Halowy Puchar Polski na sezon 
2013/2014 i następne wprowadza się następujące zmiany: 

 
6. Pkt 1 ust 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

2. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez pisemne zgłoszenie w terminie ustalonym 
przez Wydziały Futsalu Wojewódzkich ZPN. Uprawnienie zawodników do rozgrywek 

ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Dla drużyn środowiskowych uprawnienie zawodników 
odbywa się na podstawie listy zawodników reprezentujących środowisko, potwierdzonej 
przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Drużyny środowiskowe zobowiązane są do 
posiadania na turniejach o Halowy Puchar Polski potwierdzonych list zawodników, 
dokumentów tożsamości oraz zaświadczeń potwierdzających aktualne badania lekarskie.  

 
W sezonie 2015/2016 w rozgrywkach HPP do protokołu zawodów może być wpisanych nie 
więcej niż 2 zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu.  

 

W sezonie 2016/2017 i następnych w rozgrywkach HPP do protokołu zawodów może być 
wpisany 1 zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 

 
Zespoły biorące udział w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w zależności od klasy 
rozgrywkowej wnoszą jednorazową opłatę w wysokości:  

 kluby II ligi PLF - 100 zł (sto złotych 00/100) - na konto Wojewódzkiego ZPN 
prowadzącego rozgrywki 

 drużyny środowiskowe - 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) - na konto Wojewódzkiego 
ZPN prowadzącego rozgrywki 

 
 

Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu 
wpłaty do Wojewódzkiego ZPN prowadzącego rozgrywki. Powyższe kwoty należy uiścić w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozegraniem pierwszego meczu w HPP. 

 

7. Pkt 2 ust 5-8 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 
5. 1/4 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem drużyn - 
zwycięzców meczów 1/8 finału. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy 
poszczególnych meczów. 

 



6. 1/2 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski zostanie rozegrana na zasadzie 

dwumeczów z udziałem zwycięzców 1/4 finału. Awans do Finału Halowego Pucharu Polski 
uzyskają zwycięzcy dwumeczów.  Rezygnacja z udziału w jednym meczu oznacza 
rezygnację z udziału w 1/2 finału rozgrywek. 

 
7. Finał rozgrywek o Halowy Puchar Polski zostanie rozegrany na zasadzie dwumeczu    z 
udziałem zwycięzców 1/2 finału. Rezygnacja z udziału w jednym meczu  oznacza 
rezygnację z udziału w finale rozgrywek. 

 
8. Pary w meczach 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 i 1/2 Finału rozgrywek zostaną wyłonione w drodze 
losowań przeprowadzanych po zakończeniu kolejnych rund.  

 
Gospodarzami meczów będą drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej w   
bieżącym sezonie. W przypadku meczów rozgrywanych między drużynami występującymi 
w tej samej klasie rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie przeprowadzone przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
Gospodarzami pierwszych meczów 1/2 Finału i Finału rozgrywek będą drużyny 
występujące w niższej klasie rozgrywkowej w bieżącym sezonie. W przypadku dwumeczów 
rozgrywanych między drużynami występującymi w tej samej klasie rozgrywkowej 
gospodarza pierwszego meczu wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN. 

          Zasady losowania par i gospodarzy określi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

 
8. Pkt 3 ust 8 ppkt e) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
e.5000 zł. - w przypadku zawodów 1/2 Finału i Finału rozgrywek HPP. 

 

9. Pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: 
Puchar Polski, medale pamiątkowe (25 szt.) i nagrodę pieniężną  w wysokości określonej w 
odrębnej uchwale Zarządu PZPN.  

 
2. Klub, który zajmie II miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: 
pamiątkowy puchar, medale (25 szt.) i nagrodę pieniężną  w wysokości określonej w 
odrębnej uchwale Zarządu PZPN. 
 

3. Kluby, przegrane w rozgrywkach 1/2 finału o Halowy Puchar Polski otrzymują: nagrodę 
pieniężną  w wysokości określonej w odrębnej uchwale Zarządu PZPN. 

 
10. Pkt 5 ust 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

Na każdy turniej Halowego Pucharu Polski oraz pozostałe zawody Halowego Pucharu 
Polski – Kolegium Sędziów deleguje trzech sędziów, w tym sędziego głównego turnieju, 
który ma obowiązek czuwać nad jego sprawnym przebiegiem oraz przedłożyć do Wydziału 
Futsalu Wojewódzkiego ZPN pisemne sprawozdanie wraz z końcową klasyfikacją turnieju 
w terminie 48 godzin po zakończeniu zawodów. 
 

11. Pkt 5 ust 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
6. Koszty obsługi sędziowskiej w ramach 1/2 Finału i Finału pokrywa PZPN. 
 
 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

                Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

t.j.U nr X/158 z 15.10.2015 r. 

zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. 

zm. U nr IX/86 z 27.10.2016 r. 

 
 

Uchwała nr X/158  z dnia 15  października  2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 
2014/2015  i następne  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 
 

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w 
następującym brzmieniu: 

 
REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI 

NA SEZON 2014/2015 i następne 
 

Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie 
najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych, ubiegających się o to trofeum.  
 
1. Uczestnictwo 
 
1. W rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w sezonie 2014/2015 i następnych obowiązkowo 
biorą udział drużyny Ekstraklasy i I ligi PLF. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie 
dobrowolności. 
 

2. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez pisemne zgłoszenie w te rminie ustalonym 
przez Wydziały Futsalu Wojewódzkich ZPN. Uprawnienie zawodników do rozgrywek 
ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach 
pucharowych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Dla drużyn środowiskowych 
uprawnienie zawodników odbywa się na podstawie listy zawodników reprezentujących 
środowisko, potwierdzonej przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Drużyny 
środowiskowe zobowiązane są do posiadania na turniejach o Halowy Puchar Polski 
potwierdzonych list zawodników, dokumentów tożsamości oraz zaświadczeń 
potwierdzających aktualne badania lekarskie. 
 

W sezonie 2015/2016 w rozgrywkach HPP do protokołu zawodów może być wpisanych nie  
więcej niż 2 zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej z danego 
klubu. 
 
W sezonie 2016/2017 i następnych w rozgrywkach HPP do protokołu zawodów może być 
wpisany 1 zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 
 
 
Zespoły biorące udział w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w zależności od klasy 
rozgrywkowe j wnoszą jednorazową opłatę w wysokości:  

 kluby II ligi PLF - 100 zł (sto złotych 00/100) - na konto Wojewódzkiego ZPN 
prowadzącego rozgrywki 

 drużyny środowiskowe - 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) - na konto 
Wojewódzkiego ZPN prowadzącego rozgrywki 
 



 

Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu 
wpłaty do Wojewódzkiego ZPN prowadzącego rozgrywki. Powyższe kwoty należy uiścić w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozegraniem pierwszego meczu w HPP. 
 
 
3.Zespoły biorące udział w turniejach eliminacyjnych do Halowego Pucharu Polski zobowiązane 
są do wpłaty wpisowego na konto organizatora poszczególnych  turniejów na 7 dni przed 
turniejem w wysokościach ustalonych przez Wydziały Futsalu Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej. 
 

4.W przypadku wystawienia przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zawodnicy, którzy 
brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w 
następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansowały dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została 
wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać 
w poszczególnych turniejach w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych 
rozgrywek. 
 
5.Zawodnicy uprawnieni do gry w zespołach biorących udział w rozgrywkach Polskiej Ligi 
Futsalu, nie mają prawa reprezentować w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski drużyny 
środowiskowej. 

 
2. Etapy rozgrywek 
 
1. Runda eliminacyjna rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem zespołów II 

ligi PLF oraz drużyn środowiskowych w terminach określonych przez Wojewódzkie ZPN. 

Gospodarze turniejów zostaną wyłonieni przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej spośród 

klubów, które wyrażą chęć organizacji turnieju. Zasady awansu do następnej rundy Halowego 

Pucharu Polski uzależnione są od liczby przystępujących drużyn.  

 

1.1.Jeżeli w danym ZPN na etapie eliminacji zgłosi się tylko jedna drużyna, to automatycznie 

przechodzi ona do 1/32 jako zwycięzca eliminacji w macierzystym ZPN.  

1.2.Jeżeli w danym ZPN, na etapie eliminacji zgłosi się co najmniej 2 drużyny, to ZPN ma 

obowiązek zorganizowania spotkania, turnieju lub turniejów w celu wyłonienia zwycięzcy.  

 

2. 1/32 rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem 24 zespołów I ligi 

bieżącego sezonu i 16 drużyn wyłonionych na etapie rundy eliminacyjnej z poszczególnych ZPN. 
Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów.  
 
3. 1/16 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem 12 zespołów 
Ekstraklasy bieżącego sezonu i 20 drużyn – zwycięzców meczów 1/32 finału. Awans do 
następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów.  
 
4. 1/8 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem drużyn - zwycięzców 
meczów 1/16 finału. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów. 
 

5. 1/4 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem drużyn - 
zwycięzców meczów 1/8 finału. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy 
poszczególnych meczów. 
 
6.  1/2 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski zostanie rozegrana na zasadzie 
dwumeczów z udziałem zwycięzców 1/4 finału. Awans do Finału Halowego Pucharu Polski 
uzyskają zwycięzcy dwumeczów  Rezygnacja z udziału w jednym meczu oznacza 
rezygnację z udziału w ½ finału rozgrywek. 
 



7. Finał rozgrywek o Halowy Puchar Polski zostanie rozegrany na zasadzie dwumeczu  z 

udziałem zwycięzców 1/2 finału. Rezygnacja z udziału w jednym meczu oznacza 
rezygnację z udziału w finale rozgrywek. 
 
8.Pary w meczach 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 i 1/2 Finału rozgrywek zostaną wyłonione w drodze 
losowań przeprowadzanych po zakończeniu kolejnych rund .  
 
Gospodarzami meczów będą drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej w 
bieżącym sezonie. W przypadku meczów rozgrywanych między drużynami występują cymi 
w tej samej klasie rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie przeprowadzone przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

Gospodarzami pierwszych meczów 1/2 Finału i Finału rozgrywek będą drużyny 
występujące w niższej klasie rozgrywkowej w bieżącym sezonie. W przypadku 
dwumeczów rozgrywanych między drużynami występującymi w tej samej klasie 
rozgrywkowej gospodarza pierwszego meczu wyłoni losowanie przeprowadzone przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
Zasady losowania par i gospodarzy określi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 
 
3. Ustalenia organizacyjne 
 

1. Zawody o Halowy Puchar Polski w sezonie rozgrywkowym w rundach eliminacyjnych 
będą rozgrywane wg. przepisów gry FUTSAL-FIFA, z modyfikacją przepisów o faulach 
akumulowanych, w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski przedłużany rzut karny będzie 
wykonywany po 4 i każdym następnym przewinieniu drużyny oraz o czasie gry, w turniejach 
obowiązywał będzie czas gry 2x12 min czasu efektywnego. 
 
2. Począwszy od 1/32 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski zawody będą rozgrywane wg. 
obowiązujących w pełnym zakresie przepisów FUTSAL-FIFA. 
 
 

 3.Do każdego turnieju drużyna może zgłosić maksymalnie 25 zawodników przy czym do 
protokołu sędziowskiego winno być wpisanych 14 zawodników.  
 
4.Zespoły na czas trwania turniejów ubezpieczają swoich zawodników we własnym zakresie.  
 
5.Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach PLF zobowiązany jest do posiadania w 
rozgrywkach Halowego Pucharu Polski dwóch kompletów strojów różniących się kolorystycznie z 
numerami na koszulkach, drużyny środowiskowe muszą posiadać jeden komplet strojów z 
numerami na koszulkach. 
 

6.Zawodnik przez cały czas trwania turnieju zobowiązany jest do grania z tym samym numerem 
na koszulce. 
 
7.Gospodarz zawodów poszczególnych rund Halowego Pucharu Polski w terminie 14 dni przed 
zawodami informuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, Kolegium Sędziów 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i PZPN oraz uczestników o czasie i miejscu rozgrywania 
zawodów. Niezachowanie zaznaczonego terminu spowoduje ukaranie gospodarza karą 
pieniężną w wysokości 100 zł. 
 
8. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Halowego 
Pucharu Polski zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości:  

a.500 zł. - w fazie eliminacyjnej,  
b.1000 zł. - w przypadku zawodów 1/32 Finału rozgrywek HPP, 
c.1500 zł. - w przypadku zawodów 1/16 Finału rozgrywek HPP,  
d.2000 zł. - w przypadku zawodów 1/8 oraz 1/4 Finału rozgrywek HPP, 
e.5000 zł. - w przypadku zawodów ½ Finału i Finał. 



 

 
9.Gospodarz turnieju eliminacyjnego w ramach budżetu powstałego z wpłat uczestników ma 
obowiązek zapewnić: opiekę medyczną, uregulowanie ryczałtów sędziowskich, wodę mineralną 
dla każdego zawodnika oraz osobną szatnie z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów.  
 
10.Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszelkie koszty związane z 
organizacją zawodów w tym koszty obsługi sędziowskiej. Każda drużyna uczestniczy w 
zawodach na własny koszt. 
 
11.Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów o Halowy Puchar Polski mogą być 

składane do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie  48 godzin po zawodach. Do 
protestu należy dołączyć pokwitowanie wpłacenia na konto PZPN kaucji protestowej według 
zasad rozgrywek o mistrzostwo. 
 
12.O zasadach awansu do kolejnej rundy Halowego Pucharu Polski obowiązują przepisy w 
sprawie organizacji rozgrywek PLF oraz regulaminu rozgrywek o mistrzostwo PLF.  
 
4. Nagrody 
 
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: 

Puchar Polski, medale pamiątkowe (25 szt.) i nagrodę pieniężną  w wysokości określonej 
w odrębnej uchwale Zarządu PZPN.  
2. Klub, który zajmie II miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: 
pamiątkowy puchar, medale (25 szt.) i nagrodę pieniężną  w wysokości określonej  w 
odrębnej uchwale Zarządu PZPN. 
3. Kluby, przegrane w rozgrywkach 1/2 finału o Halowy Puchar Polski otrzymują: nagrodę 
pieniężną  w wysokości określonej w odrębnej uchwale Zarządu PZPN.  
 
5. Sędziowie 
 

1.Na każdy turniej Halowego Pucharu Polski oraz pozostałe zawody Halowego Pucharu 
Polski – Kolegium Sędziów deleguje trzech sędziów, w tym sędziego głównego turnieju, 
który ma obowiązek czuwać nad jego sprawnym przebiegiem oraz przedłożyć do Wydziału 
Futsalu Wojewódzkiego ZPN pisemne sprawozdanie wraz z końcową klasyfikacją turnieju 
w terminie 48 godzin po zakończeniu zawodów. 
 
2. Począwszy od 1/32 Finału rozgrywek HPP zawody mogą prowadzić wyłącznie sędziowie 

szczebla centralnego Polskiej Ligi Futsalu. 

 
3.Wysokość ryczałtów sędziowskich podczas turniejów eliminacyjnych Halowego Pucharu Polski 
wynoszą: 40 zł. brutto za jeden mecz dla I i II sędziego i 20 zł. brutto  za jeden mecz dla sędziego 
czasowego. Koszty obsługi sędziowskiej oraz koszty dojazdu sędziów wg tabeli PZPN 

obowiązującej dla sędziów Polskiej Ligi Futsalu pokrywa gospodarz zawodów.  
 
4. Wysokość ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów w ramach 1/32, 1/16 oraz 
1/8 Finału Halowego Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg. stawek 
obowiązujących dla sędziów I ligi PLF. 
 
 
5.Wysokość ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów delegowanych na mecze 1/4 
Halowego Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg stawek obowiązujących 
dla sędziów Ekstraklasy PLF. 

 
6. Koszty obsługi sędziowskiej w ramach 1/2 Finału i Finału pokrywa PZPN.  
 
 



6. Sankcje dyscyplinarne 

 
W czasie zawodów o Halowy Puchar Polski obowiązują przepisy gry w piłkę nożna FUTSAL-
FIFA, Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz przepisy w sprawie organizacji rozgrywek.  
 
7. Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin wraz z przepisami gry FUTSAL-FIFA oraz Regulaminem Dyscyplinarnym 
PZPN i przepisami w sprawie organizacji rozgrywek jest podstawą rozgrywek o Halowy Puchar 
Polski. 
 

2.  Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Departamentowi Rozgrywek Krajowych PZPN.  
 
       
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

87 
Uchwała nr IX/87  z dnia  27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr X/269 z dnia 4 października 2013  roku Zarządu 
PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

w futsalu U-20 na sezon 2013/2014 i następne  
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I.W Uchwale nr X/269   z dnia  4 października  2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-20 na 
sezon 2013/2014 i następne wprowadza się następujące zmiany: 

 
12. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4  

i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

13. § 4 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 
2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

 

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji. 

 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

 

14. § 6 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
 



2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na 

liście.  

3. Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

15. Skreśla się § 6 pkt 4 
 

16. Dotychczasowe pkt 5-11 w § 6 otrzymują numerację 4-10 
 

17. § 6 pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodników zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN, zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodników. 

 

18. § 8 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

2.Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP w Futsalu  U-20 musi przedstawić na 

żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być 

wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika, który na żądanie 

sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako 

zawodnika nieuprawnionego do gry.  

 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet  do 12 godz. od 

zakończenia zawodów.  

 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikacje turnieju.  

 

19. § 11 pkt 3-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

3. Klub - organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 

9600 PLN netto.  

 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem organizowanej 

nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może 

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju.  

20. § 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 
spotkania), 



b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 

c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 
d) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 

2.W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie 
drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami,  
d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 

e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 

21. § 15 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia 

zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodnika (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 

zawodów). W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony z dalszego udziału w turnieju, 

a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w bieżącej 

lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

 

22. Skreśla się § 16 pkt 3 
 

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

t. j. U nr X/269 z 4.10.2013 r. 
 

zm. U nr XI/287 z 22.11.2013 r. 
 
zm. U  nr X/159 z 15.10.2014r. 
 
zm. U nr IX/87 z 27.10.2016 r.  
 

 
Uchwała nr X/269 z dnia 4 października 2013  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski  
w futsalu U-20 na sezon  2013/2014  i następne  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  



I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-20 na rok 

2013 w następującym brzmieniu:  

REGULAMIN ROZGRYWEK 
MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-20 

NA SEZON 2013/2014  i następne  
 
§ 1 
 
Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o:  

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4  

i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

 

2. Regulamin dyscyplinarny PZPN. 

§ 2  

Rozgrywki Młodzieżowych  Mistrzostw Polski w Futsalu  U-20, prowadzi Departament Rozgrywek 

Krajowych  PZPN.  

§ 3  

W rozgrywkach Młodzieżowych  Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 biorą udział na zasadzie 

dobrowolności zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do 

uczestnictwa w rozgrywkach.  

§ 4  

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  

 

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie  

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywe k Krajowych 

PZPN.  

 

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji.  

 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w je go 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

 

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, z 

udziałem szesnastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

 

§ 5  

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo.  



2. W rundzie eliminacyjnej 16  zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy eliminacyjne. Podział 

na grupy stanowić będzie  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3. Do drugiej rundy turnieju finałowego (ćwierćfinał), awans uzyskają po dwa najlepsze zespoły z 

każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz 25),  

b. zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz 26), 

c. zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz 27), 

d. zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz 28), 

4. Do trzeciej rundy turnieju finałowego (półfinał), awans uzyskają zespoły, które  odniosą 

zwycięstwa w meczach rundy drugiej. Zespoły te utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 27, 

b. zwycięzca meczu nr 26 – zwycięzca meczu nr 28. 

5. Zwycięzcy meczy półfinałowych uzyskają awans do meczu finałowego, natomiast przegrani w 

meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3 miejsce  Młodzieżowych Mistrzostw Polski w 

Futsalu U-20.  

6. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy gry w futsal 

dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu.  

§ 6  

1. W rozgrywkach  Młodzieżowych  Mistrzostw Polski w Futsalu  U-20 mogą brać udział 
wyłącznie zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, 
ukończą 20 rok życia, ale nie mniej niż 16 rok życia. Dla zawodników którzy w roku 
kalendarzowym w którym następuje rozpoczęcie eliminacji  ukończą 16 rok życia wymaga się 
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 
 
2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na 

liście.  

3. Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 dni 

przed rozpoczęciem rozgrywek. 

 

4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsa lu U-20, mogą brać udział zawodnicy 

łączący grę w piłkę nożną 11  osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą nr VII/183 z dnia 20 

czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach 

futsalu. 

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubowych futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo 

Polski w futsalu w danej kategorii za pisemną zgodą klubu macierzystego.  



6. Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu.  

7. Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  w Futsalu może 

być wypożyczony tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach młodzieżowych.  

8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodniczek zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Depar tament 

Rozgrywek Krajowych PZPN, zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodników.  

9. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6 miesięcy.  

10. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu.  

§ 7  

1. Zawodnicy w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery.  

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów.  

§ 8  

1.Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzająca zdolność do gry jak i kartę zgłoszenia 

zawodnika do danego klubu potwierdzoną przez właściwy terytorialnie związek piłki nożnej.  

2.Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP w Futsalu  U-20 musi przedstawić na 

żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone 

do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika, który na żądanie sędziego nie 

przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako zawodnika 

nieuprawnionego do gry.  

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet  do 12 godz. od 

zakończenia zawodów.  

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikacje turnieju.  

 

§ 9  

1.Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 zostanie 

rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-20. 

 



2.Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Fu tsalu U-20, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi  Departament Rozgrywek Krajowych 

na 21 dni przed turniejem finałowym U-20. 

 

§ 10  

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN.  

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego.  

3. Koszty dojazdu wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu ponosi 

organizator turnieju eliminacyjnego.  

4.Koszty obsługi sędziowskiej w turnieju finałowym według stawek jak w punktach 2 i 3 

niniejszego paragrafu ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

§ 11  

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej, 

wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla każdej z drużyn.  

2.Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem niedopuszczenia 

do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 9600 

PLN netto.  

4.Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem organizowanej 

nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może  

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju .  

§ 12 

1.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  
o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik 
bezpośredniego spotkania), 
b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 
d) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a -c okazały się nie 
wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 
 2.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż 

dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
       a)   liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
       b)   korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

c)   większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 
drużynami, 



d)   większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 

e)   większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym,  
f)  w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie 
wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 

§ 13  

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl. 

 

§ 14  

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

§ 15  

1. Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju.  

2.Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia 

zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodnika (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 

zawodów). W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony z dalszego udziału w turnieju, 

a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w bie żącej 

lub następnej edycji.  

 

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzie lonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych.  

§ 16 

1.Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, do 
którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  
 
2.Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-20 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję ds. Futsalu  i Piłki 

Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

 
§ 17  

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 18  

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

88 
Uchwała nr IX/88 z dnia  27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmiany Uchwały nr XI/292 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN dot. 
przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski  

w futsalu U-18 na sezon 2013/2014 i następne  
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I.W Uchwale nr XI/292 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-18 na 
sezon 2013/2014 i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4  

i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

2. § 4 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 
2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczie 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

 

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji.  

 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

 
3. § 6 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 
2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na 

liście.  

3. Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

4. Skreśla się § 6 pkt 4 



 

5. Dotychczasowe pkt 5-11 w § 6 otrzymują numerację 4-10 
 

6. § 6 pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu  U-18, mogą brać udział 

zawodnicy łączący grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą nr 

VII/183 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 

występujących w rozgrywkach futsalu. 

 
7. § 6 pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodników zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Depar tament 

Rozgrywek Krajowych PZPN; zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodników. 

 

8. § 8 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

2.Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP w Futsalu  U-18 musi przedstawić na 

żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być 

wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika, który na żądanie 

sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako 

zawodnika nieuprawnionego do gry.  

 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet  do 12 godz. od 

zakończenia zawodów.  

 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikacje turnieju.  

 

9. § 11 pkt 3-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

3. Klub - organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 

8000 PLN netto.  

 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem organizowanej 

nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie  może 

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju.  

10. § 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 
spotkania), 

b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 



d) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 

2.W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie 
drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 

drużynami, 
d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 
e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 

f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

11. § 15 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia 

zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodnika (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 

zawodów). W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony z dalszego udziału w turnieju, 

a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w bieżącej 

lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

 

12. Dotychczasowe § § 17-19 otrzymują numerację 16-18 

 
 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

tj. U nr XI/292 z 22.11.2013r. 

zm. U nr X/160 z 15.10.2014r. 

zm. U nr IX/88 z 27.10.2016 r. 
  

Uchwała XI/292 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu     

U-18 na sezon 2013/2014 i następne 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 na 

sezon 2013/2014 i następne w następującym brzmieniu: 



REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 

NA SEZON 2013/2014 i następne 

 

§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o: 

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i 

kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2 

Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18, prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18 biorą udział na zasadzie dobrowolności 

zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w 

rozgrywkach. 

§ 4 

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywe k Krajowych 

PZPN.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji.  

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w je go 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, z 

udziałem szesnastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

§ 5 

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo.  



2. W rundzie eliminacyjnej 16  zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy eliminacyjne. Podział 

na grupy stanowić będzie  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3. Do drugiej rundy turnieju finałowego (ćwierćfinał), awans uzyskają po dwa najlepsze zespoły z 

każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz 25),  

b. zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz 26), 

c. zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz 27), 

d. zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz 28), 

4. Do trzeciej rundy turnieju finałowego (półfinał), awans uzyskają zespoły, które  odniosą 

zwycięstwa w meczach rundy drugiej. Zespoły te utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 27, 

b. zwycięzca meczu nr 26 – zwycięzca meczu nr 28. 

5. Zwycięzcy meczy półfinałowych uzyskają awans do meczu finałowego, natomiast przegrani w 

meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3 miejsce  Młodzieżowych Mistrzostw Polski w 

Futsalu U-18.  

6. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy gry w futsal 

dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu.  

§ 6 

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18 mogą brać udział zawodnicy, którzy w 

roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, ukończą 18 rok życia, ale nie 

mniej niż 15 rok życia. Od zawodników, którzy nie mają ukończonego 18 roku życia wymaga się 

pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie  Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na 

liście.  

3. Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy  sporządzić  nie później niż na  10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu U-18, mogą brać udział 

zawodnicy łączący grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową zgodnie z  Uchwałą nr 

VII/183 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 

występujących w rozgrywkach futsalu. 

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubowych futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o młodzieżowe mistrzostwo 

Polski w futsalu w danej kategorii. 



6. Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu. 

7. Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

być wypożyczony tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach młodzieżowych.  

8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodniczek zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Depar tament 

Rozgrywek Krajowych PZPN; zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodników. 

9. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy.  

10. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski. 

§ 7 

1. Zawodnicy w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery.  

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów. 

§ 8 

1.Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzająca zdolność do gry.  

2.Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP U-18 musi przedstawić na żądanie 

sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. 

Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone 

do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika, który na żądanie sędziego nie 

przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako zawodnika 

nieuprawnionego do gry. 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet do 12 godz. od 

zakończenia zawodów. 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikację turnieju. 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 zostanie 

rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-18. 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi  Departament Rozgrywek Krajowych 

na 21 dni przed turniejem finałowym U-18. 



§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN. 

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu ponosi 

organizator turnieju eliminacyjnego. 

4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowym według stawek, jak w punktach 2 i 3 niniejszego 

paragrafu, ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochrony, wody mineralnej dla każdej z 

drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem niedopuszczenia 

do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3.  Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 

8000 PLN netto 

4.Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej 

nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem Brak obecności na odprawie może 

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju . 

§ 12 

1.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 
a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik 
bezpośredniego spotkania), 
b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 
d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie 
wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 
 2.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż 

dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 
drużynami, 
d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 
e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 
f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie 
wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 



§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl 

§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN.  

§ 15 

1.Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju.  

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia 

zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodnika (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 

zawodów). W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony z dalszego udziału w turnieju, 

a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu w bie żącej 

lub następnej edycji. 

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

§ 16 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, do 

którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-18 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

§ 17 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 18 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2013/2014 i następne.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr IX/89 z dnia  27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/293 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 
dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski  

w futsalu U-16 na sezon 2013/2014 i następne  
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 

I.W Uchwale nr XI/293 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-16 na 
sezon 2013/2014 i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4  

i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

2. § 4 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 
2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

 

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji.  

 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

 

3. § 6 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
 

2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na 

liście.  

3. Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

4. Skreśla się § 6 pkt 4 
 

5. Dotychczasowe pkt 5-11 w § 6 otrzymują numerację 4-10 
 

6. § 6 pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu U-16, mogą brać udział 

zawodnicy łączący grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą nr 

VII/183 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 

występujących w rozgrywkach futsalu. 



 

7. § 6 pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodników zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Depar tament 

Rozgrywek Krajowych PZPN; zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodników. 

 

8. § 8 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

2.Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP w Futsalu  U-16 musi przedstawić na 

żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być 

wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika, który na żądanie 

sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako 

zawodnika nieuprawnionego do gry.  

 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet  do 12 godz. od 

zakończenia zawodów.  

 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikacje turnieju.  

 

9. § 11 pkt 3-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

3. Klub - organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 

8000 PLN netto.  

 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem organizowanej 

nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może 

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju.  

10. § 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 
spotkania), 

b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 

d) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 
2.W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie 
drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 

drużynami, 
d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 



e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 

f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

11. § 15 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia 

zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodnika (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 

zawodów). W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony z dalszego udziału w turnieju, 

a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w bieżącej 

lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

 

12. Dotychczasowe § § 17-19 otrzymują numerację 16-18 

 
 
 
 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

 
 
 
 
 
tj. U nr XI/293 z 22.11.2013r. 

zm. U nr X/161 z 15.10.2014r. 
 
zm. U nr IX/89 z 27.10.2016r. 
 

Uchwała nr XI/293  z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w     Futsalu  

U-16 na sezon 2013/2014 i następne 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I.Przyjmuje się Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 na 
sezon 2013/2014 i następne w następującym brzmieniu: 

 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 



MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-16 

NA SEZON 2013/2014 i następne 

 

§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o: 

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i 

kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2 

Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16, prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16 biorą udział na zasadzie dobrowolności 

zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w 

rozgrywkach. 

§ 4 

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywe k Krajowych 

PZPN.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji.  

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w je go 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu  U-16, z 

udziałem szesnastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

§ 5 

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo.  

2. W rundzie eliminacyjnej 16  zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy eliminacyjne. Podział 

na grupy stanowić będzie  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  



3. Do drugiej rundy turnieju finałowego (ćwierćfinał), awans uzyskają po dwa najlepsze zespoły z 

każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz 25),  

b. zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz 26), 

c. zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz 27), 

d. zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz 28), 

4. Do trzeciej rundy turnieju finałowego (półfinał), awans uzyskają zespoły, które  odniosą 

zwycięstwa w meczach rundy drugiej. Zespoły te utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 27, 

b. zwycięzca meczu nr 26 – zwycięzca meczu nr 28. 

5. Zwycięzcy meczy półfinałowych uzyskają awans do meczu finałowego, natomiast przegrani w 

meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3 miejsce  Młodzieżowych Mistrzostw Polski w 

Futsalu U-16.  

6. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy gry w futsal 

dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu.  

§ 6 

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16 mogą brać udział zawodnicy, którzy w 

roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, ukończą 16 rok życia, ale nie 

mniej niż 14 rok życia. Od wszystkich zawodników wymaga się pisemnej zgody rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na 

liście.  

3. Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy  sporządzić   nie później niż na  10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywek.  

4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu U-16, mogą brać udział 

zawodnicy łączący grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą nr 

VII/183 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 

występujących w rozgrywkach futsalu. 

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubowych futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o młodzieżowe mistrzostwo 

Polski w futsalu w danej kategorii. 

6. Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu. 



7. Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

być wypożyczony tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach młodzieżowych.  

8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodniczek zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Depar tament 

Rozgrywek Krajowych PZPN; zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodników. 

9. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy.  

10. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski. 

§ 7 

1. Zawodnicy w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery. 

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów. 

§ 8 

1.Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzającą zdolność do gry. 

2.Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP U-16 musi przedstawić na żądanie 

sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. 

Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone 

do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika, który na żądanie sędziego nie 

przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako zawodnika 

nieuprawnionego do gry. 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet do 12 godz. od 

zakończenia zawodów. 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikację turnieju. 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 zostanie 

rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-16. 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi Departament Rozgrywek Krajowych na 

21 dni przed turniejem finałowym U-16. 

§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN. 



2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu ponosi 

organizator turnieju eliminacyjnego. 

4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowym według stawek jak w punktach 2 i 3 niniejszego 

paragrafu ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochrony, wody mineralnej  dla każdej z 

drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem niedopuszczenia 

do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 8000 

PLN netto. 

4.Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem,  organizowanej 

nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem Brak obecności na odprawie może 

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju . 

§ 12 

1.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  
o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

 a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik 

 bezpośredniego spotkania), 
b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 
d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie 
wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 
 2.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż 
dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 
drużynami, 
d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 
e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 
f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie 
wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 



wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl 

§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

§ 15 

1.Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju.  

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia 

zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 1  meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodnika (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 

zawodów). W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony z dalszego udziału w turnieju, 

a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w bie żącej 

lub następnej edycji. 

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych.  

§ 16 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, do 

którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-16 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

§ 17 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 18 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2013/2014 i następne.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
90 

Uchwała nr IX/90  z dnia  27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/294 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 

dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski  
w futsalu U-14 na sezon 2013/2014 i następne  

 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


 

I.W Uchwale nr XI/294 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-14 na 
sezon 2013/2014 i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 10 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4  

i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

2. § 4 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 
2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbę 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

 

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji.  

 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

 

3. § 6 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
 

2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na 

liście.  

3. Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

4. Skreśla się § 6 pkt 4 
 

5. Dotychczasowe pkt 5-11 w § 6 otrzymują numerację 4-10 
 

6. § 6 pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14, mogą brać udział 

zawodnicy łączący grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą nr 

VII/183 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 

występujących w rozgrywkach futsalu. 

 
7. § 6 pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodników zgłoszonych w systemie Extranet i uprawn ionych przez Departament 



Rozgrywek Krajowych PZPN; zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodników. 

 

8. § 8 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

2.Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP w Futsalu   U-14 musi przedstawić na 

żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być 

wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika, który na żądanie 

sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako 

zawodnika nieuprawnionego do gry.  

 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet  do 12 godz. od 

zakończenia zawodów.  

 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikacje turnieju.  

 

9. § 11 pkt 3-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

3. Klub - organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 

6000 PLN netto.  

 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem organizowanej 

nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie  może 

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju.  

10. § 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania), 
b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 
d) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 

2.W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie 
drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 

drużynami, 
d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 
e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 

11. § 15 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 



 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia 

zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodnika (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 

zawodów). W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony z dalszego udziału w turnieju, 

a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w bieżącej 

lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

 

12. Dotychczasowe § § 17-19 otrzymują numerację 16-18 
 
 
 

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

 
 
 

 
tj. U nr XI/294 z 22.11.2013r. 

zm. U nr X/162 z 15.10.2014r. 

 
zm. U nr IX/90 z 27.10.2016r. 

 

Uchwała nr XI/294 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w     Futsalu  

U-14 na sezon 2013/2014 i następne 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Przyjmuje się Regulamin  Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-

14 na sezon 2013/2014 i następne w następującym brzmieniu:  

 
 

 
REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 

 NA SEZON 2013/2014 i następne  

 



§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o: 

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 10 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i 

kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2 

Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14, prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14 biorą udział na zasadzie dobrowolności 

zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w 

rozgrywkach. 

§ 4 

1. Rozgrywki prowadzone są  dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczb ie 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywe k Krajowych 

PZPN.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji.  

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w je go 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem,  który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, z 

udziałem dwunastu  zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

§ 5 

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są  czterofazowo.  

2. W rundzie eliminacyjnej 12. zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy eliminacyjne.  

3. Podział na grupy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Do drugiej rundy turnieju finałowego (ćwierćfinał), awans uzyskają po dwa najlepsze  

zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz nr 13), 



b. zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz nr 14), 

c. zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz nr 17), 

d. zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz nr 18). 

5. Do trzeciej rundy turnieju finałowego (półfinał), awans uzyskają zespoły, które  

odniosą zwycięstwa w meczach rundy drugiej. Zespoły te utworzą pary wg. klucza: 

a. zwycięzca meczu nr 13 – zwycięzca meczu nr 17, 

b. zwycięzca meczu nr 14 – zwycięzca meczu nr 18. 

6. Zespoły, które w meczach ćwierćfinałowych poniosą porażkę, zagrają o miejsca 5. – 8., 

tworząc pary wg klucza: 

a. przegrany meczu nr 13 – przegrany meczu nr 17, 

b. przegrany meczu nr 14 – przegrany meczu nr 18. 

7. Zwycięzcy meczy półfinałowych zdobędą awans do meczu finałowego, natomiast przegrani w 

meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3. Miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w 

Futsal U-14. 

8. Zwycięzcy meczy nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 5. i 6. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14. 

9. Przegrani w meczach nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 7. i 8. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14. 

10. Zespoły z trzecich miejsc w grupach eliminacyjnych rozegrają mecze o miejsca 9. – 12. w 

jednej grupie każdy z każdym. 

11. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy gry w futsal 

dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu. 

§ 6 

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14 mogą brać udział zawodnicy, którzy w 

roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, ukończą 14 rok życia,  ale nie 

mniej niż 12 rok życia. Od wszystkich zawodników, wymaga się pisemnej zgody rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na 

liście.  

3. Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 dni 

przed rozpoczęciem rozgrywek. 

4.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14, mogą brać udział 

zawodnicy łączący grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą nr 



VII/183 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 

występujących w rozgrywkach futsalu. 

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubowych futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o młodzieżowe mistrzostwo 

Polski w futsalu w danej kategorii. 

6. Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu. 

7. Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu  może 

być wypożyczony tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach młodzieżowych.  

8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodników zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Depar tament 

Rozgrywek Krajowych PZPN; zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodników. 

9. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy.  

10. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski. 

 

§ 7 

1. Zawodnicy w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery.  

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od  siebie komplety 

strojów. 

§ 8 

1 .Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzająca zdolność do gry.  

2.Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP U-14 musi przedstawić na żądanie 

sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. 

Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone 

do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika, który na żądanie sędziego nie 

przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako zawodnika 

nieuprawnionego do gry. 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet do 12 godz. od 

zakończenia zawodów. 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikacje turnieju. 



 

 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 zostanie 

rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-14. 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi  Departament Rozgrywek Krajowych 

na 21 dni przed turniejem finałowym U-14. 

§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN. 

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu ponosi 

organizator turnieju eliminacyjnego. 

4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowym według stawek, jak w punktach 2 i 3 niniejszego 

paragrafu, ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

 

 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla każdej z 

drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem niedopuszczenia 

do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 6000 

PLN netto. 

4.Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej 

nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem Brak  obecności na odprawie może 

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju . 

§ 12 

1.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  
o zajętym miejscu kolejno decyduje: 



a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik 

bezpośredniego spotkania), 
b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 
d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie 
wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 
 2.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż 
dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 
drużynami, 
d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 
e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 
f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie 
wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl. 

§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN.  

§ 15 

1.Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w trakcie turnieju. 

2.  

Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia zostaje 

automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że wykluczenie 

zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się zawodnika (decyduje 

opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z zawodów). W takim wypadku 

zawodnik zostanie wykluczony z dalszego udziału w turnieju,  a o wysokości kary 

zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być wykonana w ramach 

rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w bieżącej lub następnej edycji.  

 

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

§ 16 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, do 

którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-14 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

§ 17 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 18 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia  

oraz obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2013/2014 i następne.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

91 
Uchwała nr IX/91 z dnia  27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/289 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 
dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski  

w futsalu Kobiet U-18 na sezon 2013/2014 i następne  
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I.W Uchwale nr XI/289 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu kobiet U-
18 na sezon 2013/2014 i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 10 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4  

i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

2. § 4 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 
2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

 

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji. 

 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

 
3. § 5 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 



 
2. Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na 

liście.  

3. Zgłoszenia zawodniczek w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

 
4. § 5 pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodniczek zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN, zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodniczek. 

 

5. § 7 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP U-18 kobiet musi przedstawić na 

żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być 

wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodniczkę, która na żądanie 

sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako 

zawodniczkę nieuprawnioną do gry.  

 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet  do 12 godz. od 

zakończenia zawodów.  

 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikacje turnieju.  

 

6. § 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla 

każdej z drużyn.  

 

2. Drużyny biorące udział w turnieju eliminacyjnym wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed zawodami pod rygorem 

niedopuszczenia do turnieju wpisowe w wysokości 350,00 zł.  

 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 6000 

PLN netto. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, 

organizowanej nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na 

odprawie może skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju . 

7. § 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 



 

1. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 
spotkania), 

b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 
d) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 

2.W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie 
drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 

drużynami, 
d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 
e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 

8. § 13 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

2. Zawodniczka, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia 

zostaje automatycznie ukarana karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodniczki (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 

zawodów). W takim wypadku zawodniczka zostanie wykluczona z dalszego udziału w 

turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara 

musi być wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w 

bieżącej lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

 

9. § 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 kobiet rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN, do którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  
 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 kobiet rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez 

Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu.  

 
 
 

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



                Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

tj. U nr XI/289 z 22.11.2013r. 

zm. U nr X/163 z 15.10.2014r. 
 
zm. U nr IX/91 z 27.10.2016r. 

 

Uchwała nr XI/289 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu kobiet U-18 na 

sezon 2013/2014 i następne 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Przyjmuje się Regulamin Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu kobiet U-18 na sezon 

2013/2014 i następne w następującym brzmieniu:  

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU KOBIET U-18 

NA SEZON 2013/2014 i NASTĘPNE 

§ 1  

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o:  

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 10 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „prze dłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i 

kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2  

1. Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-18, prowadzi Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN.  

2. Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego jest udział w nim minimum 8 

drużyn. 

§ 3  

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-18 biorą udział na 

zasadzie dobrowolności zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces 

do uczestnictwa w rozgrywkach.  

§ 4  

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  



2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywe k Krajowych 

PZPN.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji. 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w je go 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, z 

udziałem dwunastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

§ 5  

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski Kobiet U-18 mogą brać udział zawodniczki, 

które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, ukończą 18 rok życia 

ale nie mniej niż 15 rok życia. Od zawodniczek, które nie mają ukończonego 18 roku życia 

wymaga się pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na w/w 

liście.  

3. Zgłoszenia zawodniczek w systemie Extranet należy  sporządzić nie później niż na  10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu Kobiet U-18, mogą brać udział 

zawodniczki łączące grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową.  

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet U-18, mogą brać udział 

zawodniczki innych klubach futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o młodzieżowe 

mistrzostwo Polski w futsalu w danej kategorii.  

6. Zawodniczka, która w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu.  

7. Zawodniczka klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu 

Kobiet może być wypożyczona tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach 

młodzieżowych.  

8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i  finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodniczek zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Depar tament 

Rozgrywek Krajowych PZPN; zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodniczek.  

9. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy.  



10. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodniczki biorące udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski.  

§ 6 

1. Zawodniczki w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery.  

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów. 

§ 7 

1. Każda zawodniczka obowiązana jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzająca zdolność do gry jak i kartę zgłoszenia 

zawodniczki do danego klubu potwierdzoną przez właściwy terytorialnie związek piłki nożnej.  

 

2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP U-18 kobiet musi przedstawić na 

żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone 

do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodniczkę, która na żądanie sę dziego nie 

przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako zawodniczkę 

nieuprawnioną do gry.  

 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet  do 12 godz. od 

zakończenia zawodów.  

 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikacje turnieju.  

 

 

§ 8 

1. Obsady sędziowskiej na turniej finałowy, dokonuje Polskie Kolegium Sędziów PZPN.  

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

3. Koszty dojazdu sędziów na turniej finałowy wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej 

Ligi Futsalu ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

§ 9 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla 

każdej z drużyn.  

2. Drużyny biorące udział w turnieju eliminacyjnym wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed zawodami pod rygorem 

niedopuszczenia do turnieju wpisowe w wysokości 350,00 zł.  



3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 6000 

PLN netto4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, 

organizowanej nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem Brak obecności na 

odprawie może skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju .  

§ 10 

1.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  
o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik 

bezpośredniego spotkania), 
b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 
d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie 
wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 
 2.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż 
dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 
drużynami, 
d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 

e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 
f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie 
wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

§ 11 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Komisji Technicznej 

powołanej przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w terminie 15 minut po zawodach i 

wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 200 zł.  

§ 12 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

§ 13 

1. Zawodniczki, które w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju.  

2. Zawodniczka, która w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wyklucze nia 

zostaje automatycznie ukarana karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodniczki (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 

zawodów). W takim wypadku zawodniczka zostanie wykluczona z dalszego udziału w 

turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara  

musi być wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w 

bieżącej lub następnej edycji. 



3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych.  

§ 14 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 kobiet rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN, do którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  
 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję 

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie  podlegają 

zaskarżeniu.  

§ 15 

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

PZPN. 

§ 16 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2013/2014 i następnych.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

92 
Uchwała nr IX/92 z dnia 27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmiany Uchwały nr XI/290 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN dot. 
przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski  

w futsalu Kobiet U-16 na sezon 2013/2014 i następne  

 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I.W Uchwale nr XI/290 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu kobiet U-
16 na sezon 2013/2014 i następne wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 10 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4  

i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

2. § 4 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 
2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  



 

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji.  

 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

 
3. § 5 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 
2. Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na 

liście.  

3. Zgłoszenia zawodniczek w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

 
4. § 5 pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodniczek zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych  przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN, zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodniczek. 

 

5. § 7 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP U-16 kobiet musi przedstawić na 

żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być 

wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodniczkę, która na żądanie 

sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako 

zawodniczkę nieuprawnioną do gry.  

 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet  do 12 godz. od 

zakończenia zawodów.  

 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikacje turnieju.  

 

6. § 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla 

każdej z drużyn.  

 



2. Drużyny biorące udział w turnieju eliminacyjnym wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed zawodami pod rygorem 

niedopuszczenia do turnieju wpisowe w wysokości 350,00 zł.  

 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 6000 

PLN netto.  

 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej 

nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może 

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju . 

7. § 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 
spotkania), 

b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 

d) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 
2.W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie 
drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 

drużynami, 
d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 

e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 

8. § 13 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

2. Zawodniczka, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia 

zostaje automatycznie ukarana karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodniczki (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 

zawodów). W takim wypadku zawodniczka zostanie wykluczona z dalszego udziału w 

turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara 

musi być wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w 

bieżącej lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

 

9. § 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 kobiet rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN, do którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  
 



2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 kobiet rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez 

Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu.  

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

 
 
tj. U nr XI/290 z 22.11.2013r. 

zm. U. nr X/164 z 15.10.2014r. 
 
zm. U nr IX/92 z 27.10.2016r. 

Uchwała nr XI/290 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu  kobiet U-16 na 

sezon 2013/2014 i następne 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Przyjmuje się Regulamin Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu kobiet U-16 na sezon 

2013/2014 i następne w następującym brzmieniu:  

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU KOBIET U-16 

NA SEZON 2013/2014 i NASTĘPNE 

§ 1  

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o:  

1.Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 10 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i 

kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2  

1. Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-16, prowadzi Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN.  

2. Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego jest udział w nim minimum 8 

drużyn. 



§ 3  

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  Kobiet U-16 biorą udział na 

zasadzie dobrowolności zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces 

do uczestnictwa w rozgrywkach.  

§ 4  

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywe k Krajowych 

PZPN.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji.  

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w je go 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, z 

udziałem dwunastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

§ 5  

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski Kobiet U-16 mogą brać udział zawodniczki, 

które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, ukończą 16 rok życia  

ale nie mniej niż 14 rok życia. Od wszystkich zawodniczek wymaga się pisemnej zgody rodziców 

lub opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Powyższe listy 

zostaną musza być zatwierdzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. Klub 

ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych 

zawartych na w/w liście.  

3. Zgłoszenia zawodniczek w systemie Extranet należy  sporządzić nie później niż na  10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywek  

4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu Kobiet U-16, mogą brać udział 

zawodniczki łączące grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową.  

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet U-16, mogą brać udział 

zawodniczki innych klubów futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o młodzieżowe 

mistrzostwo Polski w futsalu w danej kategorii.  

6. Zawodniczka, która w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu.  



7. Zawodniczka klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu 

Kobiet może być wypożyczona tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach 

młodzieżowych.  

8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodniczek zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Depar tament 

Rozgrywek Krajowych PZPN; zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodniczek.  

9. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy.  

10. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodniczki biorące udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski.  

§ 6  

1. Zawodniczki w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery.  

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów. 

§ 7  

1. Każda zawodniczka obowiązana jest posiadać ważny dokument z fotografią stwier dzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzająca zdolność do gry jak i kartę zgłoszenia 

zawodniczki do danego klubu potwierdzoną przez właściwy terytorialnie związek piłki nożnej.  

 

2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP U-16 kobiet musi przedstawić na 

żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone 

do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodniczkę, która na żądanie sę dziego nie 

przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako zawodniczkę 

nieuprawnioną do gry.  

 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet  do 12 godz. od 

zakończenia zawodów.  

 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikacje turnieju.  

 

§ 8  

1. Obsady sędziowskiej na turniej finałowy, dokonuje Polskie Kolegium Sędziów PZPN.  

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

3. Koszty dojazdu sędziów na turniej finałowy wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej 

Ligi Futsalu ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  



§ 9  

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla 

każdej z drużyn.  

2. Drużyny biorące udział w turnieju eliminacyjnym wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie na 7. dni przed zawodami pod rygorem 

niedopuszczenia do turnieju wpisowe w wysokości 350,00 zł.  

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 6000 

PLN netto. 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej 

nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem Brak obecności na odprawie może 

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju . 

§ 10  

1.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  
o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik 
bezpośredniego spotkania), 
b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 
d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie 
wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 
 2.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż 
dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

 a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

 c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 
 drużynami, 
 d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 
 e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 
 f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie 

 wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 
§ 11  

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Komisji Technicznej 

powołanej przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w terminie 15 minut po zawodach i 

wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 200 zł.  

§ 12 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

§ 13 



1. Zawodniczki, które w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju.  

2. Zawodniczka, która w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wyklucze nia 

zostaje automatycznie ukarana karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodniczki (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 

zawodów). W takim wypadku zawodniczka zostanie wykluczona z dalszego udziału w 

turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara 

musi być wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w 

bieżącej lub następnej edycji. 

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

§ 14 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 kobiet rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN, do którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję 

ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu.  

§ 15 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 16 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2013/2014 i następnych.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr IX/93 z dnia  27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/291 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 

dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski  
w futsalu Kobiet U-14 na sezon 2013/2014 i następne  

 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I.W Uchwale nr XI/291 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu kobiet U-
14 na sezon 2013/2014 i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 



1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 8 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4  

i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

10. § 4 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 
2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

 

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji.  

 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

 
11. § 5 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 
2. Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na 

liście.  

3. Zgłoszenia zawodniczek w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

 
12. § 5 pkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodniczek zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN, zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 

zawodniczek. 

 

13. § 7 pkt 2-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP U-14 kobiet musi przedstawić na 

żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być 

wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodniczkę, która na żądanie 

sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako  

zawodniczkę nieuprawnioną do gry.  

 



3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet  do 12 godz. od 

zakończenia zawodów.  

 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikacje turnieju.  

 

14. § 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla 

każdej z drużyn.  

 

2. Drużyny biorące udział w turnieju eliminacyjnym wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed zawodami pod rygorem 

niedopuszczenia do turnieju wpisowe w wysokości 350,00 zł.  

 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 6000 

PLN netto.  

 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej 

nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może 

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju . 

15. § 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 
spotkania), 
b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 
d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 
2.W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie 
drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami,  
d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 
e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 
f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

16. § 13 pkt 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

 

2. Zawodniczka, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia 

zostaje automatycznie ukarana karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodniczki (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 



zawodów). W takim wypadku zawodniczka zostanie wykluczona z dalszego udziału w 

turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara 

musi być wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w 

bieżącej lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

 

17. § 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 kobiet rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN, do którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  
 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 kobiet rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez 

Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu.  

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

tj. U nr XI/291 z 22.11.2013r. 

zm. U nr X/165 z 15.10.2014r. 
 

zm. U nr IX/93 z 27.10.2016r. 
 

Uchwała nr XI/291 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu kobiet U-14 na 

sezon 2013/2014 i następne 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Przyjmuje się Regulamin Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu kobiet U-14 na sezon 

2013/2014 i następne w następującym brzmieniu:  

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU KOBIET U-14 

NA SEZON 2012/2013 i NASTĘPNE 

§ 1  

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o:  



1.Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 8 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku 

remisu bezpośrednio rzuty karne . A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i 

kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2  

1. Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-14, prowadzi Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN.  

2. Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego  jest udział w nim minimum 8 

drużyn. 

§ 3  

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-14 biorą udział na 

zasadzie dobrowolności zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces 

do uczestnictwa w rozgrywkach.  

§ 4  

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie 

drużyn awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywe k Krajowych 

PZPN.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji.  

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w je go 

miejsce wystąpi zespół z najlepszym bilansem który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, z 

udziałem dwunastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

§ 5  

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski Kobiet U-14 mogą brać udział zawodniczki, 

które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, ukończą 14 rok życia 

ale nie mniej niż 12 rok życia. Od wszystkich zawodniczek wymaga się pisemnej zgody rodziców 

lub opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Powyższe listy 

zostaną musza być zatwierdzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. Klub 

ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych 

zawartych na w/w liście.  



3. Zgłoszenia zawodniczek w systemie Extranet należy  sporządzić nie później niż na  10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywek.  

4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu Kobiet U-14, mogą brać udział 

zawodniczki łączące grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową.  

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet U-14, mogą brać udział 

zawodniczki innych klubów  futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o młodzieżowe 

mistrzostwo Polski w futsalu w danej kategorii.  

6. Zawodniczka, która w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu.  

7. Zawodniczka klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu 

Kobiet może być wypożyczona tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach 

młodzieżowych.  

8. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 

zawodniczek zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Depar tament 

Rozgrywek Krajowych PZPN; zaleca się wpisywanie do protokołu meczowe go 14 

zawodniczek.  

9. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy.  

10. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodniczki biorące udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski.  

§ 6  

1. Zawodniczki w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery.  

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów.  

§ 7 

1. Każda zawodniczka obowiązana jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzającą zdolność do gry jak i kartę zgłoszenia 

zawodniczki do danego klubu potwierdzoną przez właściwy terytorialnie związek  piłki nożnej.  

 

2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP U-14 kobiet musi przedstawić na 

żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozd ania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone 

do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodniczkę, która na żądanie sę dziego nie 

przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako zawodniczkę 

nieuprawnioną do gry.  

 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet  do 12 godz. od 

zakończenia zawodów.  



 

4.Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl 

wyniki oraz końcową klasyfikacje turnieju.  

 

§ 8  

1. Obsady sędziowskiej na turniej finałowy, dokonuje Polskie Kolegium Sędziów PZPN.  

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

3. Koszty dojazdu sędziów na turniej finałowy wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej 

Ligi Futsalu ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

§ 9  

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla 

każdej z drużyn.  

2. Drużyny biorące udział w turnieju eliminacyjnym wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie na 7. dni przed zawodami pod rygorem 

niedopuszczenia do turnieju wpisowe w wysokości 350,00 zł.  

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 6000 

PLN netto. 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej 

nie później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem Brak obecności na odprawie może 

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju . 

§ 10  

1.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  
o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik 
bezpośredniego spotkania), 
b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 

d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie 
wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 
 2.      W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż 
dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 
drużynami, 

d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 
e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 



f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie 

wystarczające,  
o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

§ 11  

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Komisji Technicznej 

powołanej przez Komisję ds.Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w terminie 15 minut po zawodach i 

wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 200 zł.  

§ 12  

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

§ 13  

1. Zawodniczki, które w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju.  

2. Zawodniczka, która w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wyklucze nia 

zostaje automatycznie ukarana karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że 

wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodniczki (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole z 

zawodów). W takim wypadku zawodniczka zostanie wykluczona z dalszego udziału w 

turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna   PZPN, przy czym kara 

musi być wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  w 

bieżącej lub następnej edycji. 

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej 

finałowy, natomiast kary wynikające  z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po 

zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

§ 14  

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, do 
którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  
 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję 

ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu.  

§ 15  

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 16  

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2013/2014 i następnych.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

 
                    Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr IX/94 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/65 z dnia 30 marca  2016 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wysokości nagród przysługujących klubom 
z tytułu udziału w turnieju Final Four Halowego Pucharu Polski w sezonie 2015/2016 i 

następnych 
 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale nr III/65  z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wysokości nagród przysługujących klubom z tytułu udziału w turnieju Final Four 
Halowego Pucharu Polski w sezonie 2015/2016 i następnych wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
1.Tytuł Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
 
Uchwała nr III/65 z dnia 30 marca  2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wysokości nagród przysługujących klubom z tytułu udziału w rozgrywkach 
Halowego Pucharu Polski w sezonie 2016/2017 i następnych 
 
2. W pkt I zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Przyjmuje się następujące wysokości nagród dla klubów z tytułu udziału w 
rozgrywkach Halowego Pucharu Polski w sezonie 2016/2017 i następnych: 

 
3.Pkt II otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
II. Nagrody nie przysługują klubom, które wycofały się lub nie przystąpiły do meczów 
½ finału Halowego Pucharu Polski w danym sezonie rozgrywkowym. 

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
              Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
tj. U nr III/65 z 30.03.2016. 
 
zm. U nr IX/94 z 27.10.2016 r. 
 
Uchwała nr III/65 z dnia 30 marca  2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie wysokości nagród przysługujących klubom z tytułu udziału w rozgrywkach 
Halowego Pucharu Polski w sezonie 2016/2017 i następnych 

 
I. Przyjmuje się następujące wysokości nagród dla klubów z tytułu udziału w 
rozgrywkach Halowego Pucharu Polski w sezonie 2016/2017 i następnych: 

 
1) Przegrani w ½ finału – 2 kluby – 5 000 PLN netto; 

2) finalista HPP – 1 klub – 10 000 PLN netto; 

3) zdobywca HPP – 1 klub - 30 000 PLN netto. 



 
II. Nagrody nie przysługują klubom, które wycofały się lub nie przystąpiły do meczów 
½ finału Halowego Pucharu Polski w danym sezonie rozgrywkowym. 
 

III. Wypłata nagród nastąpi do dnia 31 maja danego roku, na podstawie oryginalnego 
egzemplarza, wystawionego przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego. 
 
IV. Realizację Uchwały powierza się Departamentowi Rozgrywek Krajowych PZPN oraz 
Departamentowi Finansowemu PZPN. 
 
V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
              Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
 

95 
Uchwała nr IX/95 z dnia 27 października  2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych   
 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 
 
I. Powierza się Lubuskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu Reprezentacji Polski 
A Futsalu Polska – Belgia, zaplanowanego na 5 i 6 grudnia 2016 roku.  
 
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.  
  
III.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji 
dot. lokalizacji ww. meczów  reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez 
organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.  

 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr IX/96  z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmiany Uchwały nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach 

Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych 

 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I.W  Uchwale nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz 

reprezentacjach narodowych  wprowadza się następujące zmiany:  

1. W par.5 ust.3 wykreśla się frazę - ,,poświadczoną notarialnie’’ 

2. Par. 2 pkt c. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 



c. jest specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii, chirurgii, chirurgii dziecięcej, medycyny 

wewnętrznej, kardiologii, anestezjologii, pediatrii, medycyny rodzinnej, rehabilitacji medycznej 

lub medycyny sportowej. 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt  I nie ulegają zmianie. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
 

t. j. U nr III/46 z 19.03.2016 r. 
 
zm. U nr IX/96 z 27.10.2016 r. 
 
  

Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy 

pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych  
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) postanawia się, co następuje:  
 
§ 1 
 

1. Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania 

lub pozbawiania licencji uprawniających lekarzy do współpracy z zespołami Ekstraklasy, I 

i II ligi piłki nożnej oraz reprezentacjami narodowymi. 

 
2. Licencja ta nazywana będzie dalej Licencją Lekarską PZPN 

 
§ 2 
 

Lekarzem sprawującym opiekę nad zespołem Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej lub/i reprezentacją 
narodową może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:  

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) korzysta z pełni praw publicznych, 
c) jest specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii, chirurgii, chirurgii dziecięcej, 
medycyny wewnętrznej, kardiologii, anestezjologii, pediatrii, medycyny rodzinnej, 
rehabilitacji medycznej lub medycyny sportowej, 
d) posiada ważną Licencję Lekarską PZPN przyznaną w trybie niniejszej Uchwały.  

 
§ 3 
 

Licencją Lekarską PZPN w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone lekarzowi na 
sprawowanie opieki nad zawodnikami piłki nożnej zespołów Ekstrak lasy, I, II ligi oraz 
Reprezentacji Narodowych na zasadach określonych przez przepisy PZPN.  
 
§ 4 
 
Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:  
 
1. Lekarze, spełniający kryteria , o których mowa w § 2. 



 

2. Lekarze w trakcie specjalizacji ze specjalności wymienionych w § 2 jedynie po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Komisję Licencji Lekarskich PZPN. 

 
3. Lekarze posiadający dyplomy uczelni zagranicznych lub udokumentowany staż pracy w 

zagranicznych zespołach Ekstraklasy, I lub II ligi piłki nożnej, lub reprezentacją narodową pod 

warunkiem stosowania zasady wzajemności. 

 
4. Lekarze, którzy w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach uzyskają zgodę Komisji Licencji 

Lekarskich PZPN na przyznanie licencji w trybie szczególnym. 

 
 

§ 5 
 

1.Osoba ubiegająca się o przyznanie Licencji Lekarskiej PZPN składa do Komisji Licencji 

Lekarskich PZPN za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN dostępnego pod 

adresem https://pzpn24.pzpn.pl - wniosek na obowiązującym formularzu, zawierający w 

szczególności: 

1) Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, nr paszportu oraz adres 

zamieszkania lub korespondencyjny, nr telefonu i adres e-mail, 

2)  datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy, 

3)  kopię dyplomu lekarza,  

4)  kopię  uzyskanych specjalizacji, w przypadku lekarza w trakcie specjalizacji - 

poświadczenie o jej otwarciu z ośrodka szkolenia podyplomowego i opinię kierownika 

specjalizacji, 

5) aktualny certyfikat ukończenia szkolenia antydopingowego, organizowanego przez Zespół 

Medyczny PZPN lub zobowiązanie do jego przedstawienia w terminie określonym przez 

Komisję Licencji Lekarskich PZPN,      

6) opinię z dotychczasowego miejsca pracy 

2. Osoba ubiegająca się o przyznanie Licencji Lekarskiej PZPN powinna zatwierdzić 

wszystkie oświadczenia i zobowiązania podane pod adresem https://pzpn24.pzpn.pl. 

 
§ 6 

 
1. Pierwsza Licencja Lekarska PZPN wydawana jest na okres 1 roku od momentu jej 

przyznania przez Komisję Licencji Lekarskich PZPN  i może ulec przedłużeniu. 

 

2. Druga i następne Licencje Lekarskie PZPN przedłużane są  na okres kolejnych 2 lat po 

złożeniu przez ubiegającego się lekarza odpowiednich dokumentów.  

 
§ 7 

 
Przedłużenie Licencji Lekarskiej PZPN mogą uzyskać osoby, o których mowa w § 4 pkt 1 – 4, 
które równocześnie spełniły następujące wymagania: 

1. Biorą czynny udział i wypełniają kryteria programu ustawicznego kształcenia lekarzy 

opracowanego przez Zespół Medyczny  PZPN.  

https://pzpn24.pzpn.pl/
https://pzpn24.pzpn.pl/


2. Posiadają aktualny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia antydopingowego 

organizowanego przez Zespół Medyczny PZPN. 
3. Regularnie raportują wszystkie urazy i/lub choroby oraz przebieg ich leczenia, zawodników 
będących aktualnie pod ich opieką do Komputerowego Rejestru Urazów i Chorób 
prowadzonego przez PZPN. 
4. Przestrzegają regulaminu lekarza licencjonowanego PZPN ustalonego i zaakceptowanego 
przez Zespół Medyczny PZPN, zatwierdzonego przez Zarząd PZPN.  

 
 
§ 8 
 

1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencji decyduje 
Komisja Licencji Lekarskich PZPN, w której skład wchodzą: 

 
a) Wiceprzewodniczący Zespołu Medycznego PZPN, 
b) 3 członków Zespołu Medycznego PZPN.  
 

2. Tryb pracy Komisji, o której mowa w ust. 1,określa Zespół Medyczny PZPN. 
 
§ 9 
 

1. Komisja Licencji Lekarskich PZPN przyznaje i przedłuża okres ważności licencji dwa razy w 
ciągu roku kalendarzowego, w następujących terminach: 01.06 – 30.06 oraz 01.12 – 31.12. 
 
2. W wyjątkowych przypadkach przyznanie licencji może nastąpić również poza terminami, o 
których mowa w ust. 1.  
 
3.Licencja Lekarska PZPN może być wydawana osobom, o których mowa w § 4 ust.1 -4 w trybie 
nadzwyczajnym, tzn. w trakcie trwania rozgrywek ligowych po spełnieniu następujących 
warunków: 

1) przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla lekarza zespołu 

Ekstraklasy  jest uwarunkowane spełnieniem przez lekarza wymogów §2  lit. a, b i c, 

wystąpieniem o przyznanie Licencji Lekarskiej PZPN zgodnie z §5 oraz dokonaniem 

dodatkowej opłaty w wysokości 5000 PLN (pięciu tysięcy złotych).  

2) przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla lekarza zespołu I Ligi 

jest uwarunkowane spełnieniem przez lekarza wymogów §2  lit. a, b i c, wystąpieniem o 

przyznanie Licencji Lekarskiej PZPN zgodnie z §5 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w 

wysokości 3000 PLN (trzech tysięcy złotych). 

3) przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla lekarza zespołu II Ligi 

jest uwarunkowane spełnieniem przez lekarza wymogów §2  lit. a, b i c, wystąpieniem o 

przyznanie Licencji Lekarskiej PZPN zgodnie z §5 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w 

wysokości 2000 PLN (dwóch tysięcy złotych). 

 

 
§ 10 
 
Po otrzymaniu decyzji Komisji ds. Licencji Lekarskich PZPN, opłatę za udzielenie lub 
przedłużenie licencji  w wysokości 250 złotych uiszcza klub zatrudniający lekarza lub lekarz 

występujący o jej przyznanie lub przedłużenie na wskazane przez PZPN konto.  
 
 
§ 11 
 
1. Komisja Licencji Lekarskich PZPN przyznaje Licencję Lekarską PZPN w drodze decyzji. 

 



2. Licencja powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia lekarza, 
b) numer licencji, 

c) datę wydania licencji, 
d) dyscyplinę sportu piłki nożnej, w której uprawniony może wykonywać czynności wynikające 
z licencji, 
e) okres ważności licencji. 

 
3. Licencja opatrzona jest zdjęciem i podpisem lekarza, pieczęcią PZPN oraz podpisem 

Przewodniczącego Zespołu Medycznego PZPN i Prezesa PZPN. 

4. Wzór Licencji Lekarskiej PZPN stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

5. Wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu Licencji Lekarskiej PZPN 

drogą pocztową tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 

 
 

 

§ 12 
 
1. Komisja Licencji Lekarskich PZPN może odmówić przyznania lub przedłużenia Licencji 

Lekarskiej PZPN, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w §§ 4, 5 lub 7 

niniejszej Uchwały, a także jeśli braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo 

wezwania w wyznaczonym terminie. 

 
2. Odmowa przyznania licencji wymaga  pisemnego uzasadnienia. 

 
3. Od decyzji Komisji Licencji Lekarskich PZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia 

licencji przysługuje lekarzowi odwołanie, do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Lekarskich, 

wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 
4. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Lekarskich  składa się z 4 osób, w tym : Przewodniczącego 

Zespołu Medycznego PZPN  i 3 członków Zespołu Medycznego PZPN.  

 

5. Tryb pracy Komisji, o której mowa w ust. 4 określa Zespół Medyczny PZPN.    

 

§ 13 
 
1. Działając na wniosek Zespołu Medycznego PZPN lub pracodawcy Komisja Dyscyplinarna  

PZPN może zawiesić lekarzowi korzystanie z Licencji Lekarskiej PZPN,  w szczególności w 

razie: 

a) naruszenia przez lekarza Regulaminu Lekarza Licencjonowanego PZPN, 
 
b) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, 
 
c) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w programie ustawicznego kształcenia lekarzy 
opracowanego przez Zespół Medyczny PZPN,  
 



d) braku aktualnego certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu z przepisów 

antydopingowych, 
 
e) powtarzających się przypadków niespełniania wymogów stawianych przez Zespół 
Medyczny PZPN.  

 
2. Decyzja w sprawie zawieszenia korzystania z Licencji Lekarskiej PZPN wymaga pisemnego 
uzasadnienia. 
 
§ 14 
 

1. Działając na wniosek Zespołu Medycznego PZPN Komisja Dyscyplinarna PZPN pozbawia 

lekarza w drodze decyzji, Licencji Lekarskiej PZPN w razie : 

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub 
ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
 
b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu 
lekarza, w tym utraty prawa wykonywania zawodu lekarza orzeczonego przez Izbę Lekarską.  

 

2. Działając na wniosek Zespołu Medycznego PZPN Komisja Dyscyplinarna PZPN może 

pozbawić lekarza, w drodze decyzji, Licencji Lekarskiej PZPN w szczególności w razie:  

a) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa lekarza w procesie ustawicznego kształcenia 
lekarzy opracowanego przez Zespół Medyczny PZPN,  
 
b) naruszenia Regulaminu Lekarza Licencjonowanego PZPN, 
 
c) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. 

 

3. Decyzja w sprawie pozbawienia lekarza Licencji Lekarskiej PZPN wymaga pisemnego 

uzasadnienia. 

 
§ 15 
 
Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji 
przysługuje lekarzowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wniesione w terminie 
14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 
§ 16 
 
Ewidencję Licencji Lekarskich PZPN prowadzi Zespół Medyczny PZPN. 
 
 
§ 17 
 
Traci moc Uchwała nr XI/281 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi 
oraz reprezentacjach narodowych. 

 
§ 18 
 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 



 

 

97 
Uchwała nr IX/97  z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie wysokości ekwiwalentu dla delegatów PZPN na turnieje finałowe rozgrywek 
młodzieżowych 

 
I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się , co następuje: 
 

§ 1 
 

Delegatom PZPN na turnieje finałowe rozgrywek młodzieżowych:  
1. o Puchar im. Włodzimierza Smolarka; 
2. o Puchar im. Kazimierza Górskiego; 
3. o Puchar im. Kazimierza Deyny; 
4. Mistrzostw Polski Futsalu Dziewcząt i Chłopców. 

 
przysługiwać będzie ekwiwalent w wysokości 180 PLN / dzień. 
 

§ 2 
 
1. Turnieje o których mowa w § 1 pkt 1-3,będą obsługiwane przez delegatów PZPN przez okres 
nie dłuższy niż 7 dni. 
2. Turnieje o których mowa w § 1 pkt 4, będą obsługiwane przez delegatów PZPN przez okres 
nie dłuższy niż 2 dni. 
 

§ 3 
 
1. Obsady delegatów na turnieje, o których mowa w § 1 pkt 1-3, dokonuje Komisja ds. Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
2. Obsady delegatów na turnieje, o których mowa w § 1 pkt 4, dokonuje Komisja ds. Futsalu i 
Piłki Plażowej PZPN. 
 
 
II. Traci moc Uchwała nr IX/72 z dnia 13 czerwca 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie finałowych rozgrywek Młodzieżowych Reprezentacji Województw i Klubowych 

Mistrzostw polski w piłce nożnej. 
 
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
        Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr IX/98  z dnia 27 października 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie wyposażenia klubów sportowych uczestniczących w sezonie 2016/2017 

w rozgrywkach w kategorii żaka oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w bramki 

piłkarskie zgodne z Unifikacją Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce 

Nożnej 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. W związku z wprowadzeniem do Unifikacji Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i 

Młodzieży w Piłce Nożnej jednolitego standardu bramek piłkarskich dla meczów rozgrywanych 

przez drużyny w kategorii żaka, na podstawie art. 36 § 1pkt 23) Statutu PZPN Zarząd PZPN 

postanawia: 



 

§ 1 

 

1. Każdy klub uczestniczący w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach w kategorii żaka będzie 

uprawniony do jednorazowego otrzymania jednego kompletu bramek (2 bramki), zgodnych ze 

standardem wynikającym z postanowień Unifikacji Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia 

Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej. 

 

2. Warunkiem otrzymania kompletu bramek jest łączne spełnienie przez klub poniższych 

kryteriów: 

a) członkostwo w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej; 

b) udział przynajmniej jednej drużyny klubu w rozgrywkach w kategorii żaka w sezonie 

2016/2017, prowadzonych przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej w systemie 

Extranet; 

c) uprawnienie co najmniej 10 zawodników do udziału w rozgrywkach w kategorii żaka na 

sezon 2016/2017 w systemie Extranet; 

d) wypełnienie na stronie laczynaspilka.pl formularza rejestracyjnego, a następnie jego 

pobranie i przekazanie oryginalnego egzemplarza (w formie papierowej) do właściwego 

wojewódzkiego związku piłki nożnej w terminie przez niego określonym.  

 

§ 2 

 

1. Zobowiązuje się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do przekazania do PZPN w terminie do 

dnia 31 grudnia 2016 roku listy klubów spełniających wszystkie kryteria wskazane w § 1.  

2. Bramki zostaną dostarczone do klubów za pośrednictwem Wojewódzkich ZPN.  

 

§ 3 

 

Niezależnie od postanowień § 1 i 2, każdy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej będzie uprawniony 

do jednorazowego otrzymania kompletów bramek zgodnych ze standardem wynikającym  

z postanowień Unifikacji Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce 

Nożnej, w liczbie zgodnej z treścią Załącznika nr 1. 

 

II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Departamentowi 

Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 

III.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          

 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 

  



 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IX/98 z dnia 27 października 2016  roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie wyposażenia klubów sportowych uczestniczących w sezonie 

2016/2017 w rozgrywkach w kategorii żaka oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w bramki 

piłkarskie zgodne z Unifikacją Współzawodnictwa i Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej  

 

     

Lp. WZPN 
Liczba 

powiatów 

 Liczba 

kompletów 

bramek  

Liczba 

bramek 

1. Mazowiecki 42 8 16 

2. Śląski 36 8 16 

3. Wielkopolski 35 8 16 

4. Dolnośląski 30 8 16 

5. Podkarpacki 25 6 12 

6. Lubelski 24 6 12 

7. Łódzki 24 6 12 

8. 

Kujawsko-

Pomorski 23 6 12 

9. Małopolski  22 6 12 

10. 

Warmińsko-

Mazurski 21 6 12 

11. Zachodniopomorski 21 6 12 

12. Pomorski 20 4 8 

13. Podlaski 17 4 8 

14. Lubuski 14 4 8 

15. Świętokrzyski 14 4 8 

16. Opolski 12 4 8 

   
94 188 

 

 

 


